بولندا :نأمل نشر «الناتو» ّ
قواته
علــى الحــدود مــع بيالروســيا
العـــراق :القـــوات االجنبيـــة
تنهــي وجودها خــالل  15يوما

«كورون ــــــــا» 10 :ح ــــــــاالت وف ــــــــاة
و 1099إصابـــــــــــــــة جديـــــــــــــــدة

ً
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حقيقة الديار

نجـــــاح مشـــــروع املقاومـــــة
هـــــو ســـــبب التشـــــهير بهـــــا
يف الرشق األوســط واالقليــم كله مرشوعان،
مــرشوع تقــوده الصهيونية ،ومــرشوع تحمله
املقاومــة ،وقــد م ّر عىل املواجهــة بني املرشوع
الصهيــوين ومــرشوع املقاومة أكــر من قرن
بكامله.
خططت الصهيونية الغتصاب فلســطني وتهجري
شــعبها واحتالل أراض عربيــة ،ونجحت يف ذلك
حتــى عام  ،1973اىل أن شــنت مرص وســوريا
حرباً ضد «إرسائيل» ردّا عىل النكســة التي حصلت
عام.1967
ولوال الدعــم األمرييك لجيش العدو اإلرسائييل،
لكان الجيش العريب الســوري اســرتجع الجوالن
ودخل أرايض فلسطني ،كذلك الجيش املرصي الذي
اوقفه الرئيس املرصي أنور الســادات عند ممرات
ميتال مثل سيناء.
وقــد ظهرت أيضا حركات مقاومة فلســطينية
وغريهــا ،اال انها مل تحمل مرشوعا متكامالً.
املرشوع املثابر عىل املقاومة ،هو مرشوع حزب
اللــه ،واملثابرة أيضا عىل النجاح يف خطواته لردع
املخطــط الصهيوين ،وقــد نجح حزب الله يف هذا
املجال.
حملة التشــهري التــي يتع ّرض لها حزب الله منذ
بضع ســنوات ،سببها نجاح مقاومة حزب الله يف
الخطوات الرادعة للعدو اإلرسائييل،ويف مقاومته
ضــد أي خطر ُيحدق بجبهتها مثــل قوى التكفري
والسلفيني اإلرهابيني.
نجحــت املقاومة بعــد حــرب 1982وعدوان
«إرسائيل» عىل لبنان واحتالل العاصمة بريوت،يف
توجيه الرضبات املوجعة اىل»الجيش اإلرسائييل»
املحتــل  ،حتى انســحب اىل الرشيــط الحدودي
ومتركز هناك ،وجــرت حرب طاحنة بني املقاومة
وجيــش العدوطوال  18ســنة  ،حتى اعلن رئيس
وزراء «إرسائيل» ايهود باراك انسحاب جيش العدو
من لبنان مهزوماً ،وانترصت املقاومة واستطاعت
تحريــر معظم االرايض اللبنانية باســتثناء تالل
كفرشوبا ومزارع شبعا.
كثــريون اعتقدوا ان املقاومــة انتهت ،اىل ان
اعرتضــت قوى مــن مقاومة حــزب الله دورية
لجيــش العدو اإلرسائييل داخل فلســطني املحتلة
عىل الحدود  ،وأدى اىل مقتل  8جنود «إرسائيليني»
وارس جنود آخرين عام .2006
وعندهــا أعلنت «إرسائيل» الحــرب عىل لبنان
وهاجمته براً وجواً وبحراً ،ومل يكن مفاجئاً صمود
املقاومــة امام العدوان اإلرسائييل وردعه والحاق
الخســائر الكــربى يف صفوف وحداتــه الربية
والبحريــة والجوية عرب اصابتــه بارجة بحرية
إرسائيليةواسقاط طوافات حربية .وسقط الوهم
ميكن ردعه.
بأن جيش العدو اإلرسائييل ال ُيقهر وال ُ
كــا قصفت «إرسائيل» الداخل اللبناين بكامله،
وردّت املقاومــة بقصــف الداخــل اإلرسائيــيل
بالصواريخ عىل مدى فلســطني املحتلة بكاملها.
كان ذلــك انتصار كبــري ملقاومة حــزب الله،
ومفاجــأة جديدة يف الصدام والحرب بني املرشوع
الصهيوين ومرشوع املقاومة مدعوماً بالســالح
من الجيش العريب الســوري ومن إيران.
وســقطت الحكومة اإلرسائيلية ،وتألفت لجنة
تحقيــق أدانــت رئيس وزراء إرسائيــل ووزراءه
وضباطــاً كباراً من قبل «لجنة فينوغراد».
لنعــدّ د نجاحات مرشوع املقاومة لحزب الله:
 نجحــت املقاومة يف تج ّنــب أي فتنة طائفيةاو مذهبية يف لبنان ،واستطاع رضب اإلرهاب يف
بريوت ويف الجرود بالتنســيق مع الجيش اللبناين
عىل مدى الحدود من عرســال حتى ســهل القاع
والبقاع الشايل.
 نجحت املقاومة يف مســاعدة الجيش العريبالســوري يف االنتصــار عىل حــرب كونية جرى
االعداد لها الســقاط نظام املانعة يف ســوريا،
ورضب محــور إيران -ســوريا-حزب الله،وقطع
االمدادات عن حزب الله يف لبنان.
جلت املقاومة انتصارات عديدة اىل جانب
وســ ّ
الجيــش العريب الســوري عىل مــدى األرايض
السورية  ،ووجهت رضبات قوية لتنظيم «داعش»
اإلرهايب التكفريي واىل «جبهة النرصة».
 قدّ مت املقاومــة خرباتها القتالية يف االنفاقلحركة حــاس يف غزة  ،وســاهمت يف إيصال
أســلحة اليهــا عــرب البحر األحمر،كا ارســلت
مستشارين عســكريني قدموا خربات هامة .ومل
يتــم ذكر االمر ال مــن حركة حاس وال من حزب
ّ
الله.
 لعب حزب الله عرب املقاومة دوراً عىل الساحةالعراقية ،ال منلــك معلومات كثرية عن هذا الدور،
اال أنه دوره بدأت تباشريه تظهر بانسحاب الجيش
األمرييك املحتل من العراق.
 نجحــت املقاومــة يف تقديم خــربات قتاليةيف حــرب االنفاق والصواريخ بدعــم أنصار الله
والحوثيني يف اليمن بعدما شــنت اململكة العربية

شارل أيوب
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أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مستجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  1099إصابة
جديدة بالفــريوس ،ليصبح العــدد اإلجايل لإلصابات
.»662269
وأوضحت الوزارة أنه «تم تســجيل  1097إصابة محل ّية
وحالتان بني الوافدين» ،مشرية اىل أنه «تم تسجيل  10حاالت
وفاة جديدة ،وبذلك يصبح العدد اإلجايل للوفيات .»8676
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 12صفحة

الص ــراع عل ــى غ ــاز لبن ــان يُفاق ــم أزمات ــه ..ووف ــد روس ــي كبي ــر ال ــى بي ــروت؟!!!
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والبيئيةوالنفطيةتذلاللبنانيين
والصحية
واملالية
املعيشية
المجلسللوزراء..واألزمات
ً
الحريري ينتظر ..والسعودية مع جعجع ونواف سالم ..وجنبالط :مصلحة الدروز أوال

رضوان الذيب
ال حلول يف االفق ،والرصاع عىل غاز لبنان ســيدخل البلد
يف املجهــول والجوع والفوىض ،كــا ادخل كل الدول التي
فتحت ملفات اســتغالل ثرواتها الوطنية من الغاز ،بدءأ من
سوريا اىل العراق وليبيا والصومال والسودان والجزائر حاليا
ومعظــم دول العامل الثالث ،ورمبا كان الرصاع االرشس عىل
ســوريا ولبنان كونها يتحكان بافضل ممرات النفط اىل
العامل وتحديدا اىل اوروبا ،وهذا ما سيفاقم الرصاع االقليمي
والــدويل عىل مرافئ املنطقة ،بعد ان ســيطر الروس عىل
املوانئ الســورية بكل فروعها اىل «ابد االبدين « ،ويحاولون
بــكل ما ميلكون من القــوة والنفوذ الدخول اىل لبنان ،هذا
ما كشفه بوضوح وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف
خــالل االجتاع مع نظريه اللبنــاين عبدالله بو حبيب عن
بدء رشكة «روس نفط «بتنفيذ املرشوع الكبري يف منشــآت
طرابلس ،وفق عقد ُموقّع مع ادارة وتشــغيل منشآت النفط

(تتمة املانشيت ص)12

ّ
مخفيــــــــــة وراء املماطلــــــــــة بالتدقيــــــــــق الجنائــــــــــي؟
هــــــــــل مــــــــــن قطبــــــــــة
مصــــــــــادر لـــ «الديــــــــــار» :ســــــــــيناريو ثالثــــــــــة عصافيــــــــــر بحجــــــــــر واحــــــــــد
املحلّل اإلقتصادي
ال يزال الشلّل الحكومي ُمستم ًرا عىل الرغم من املحاوالت
الكثيفــة التي يقوم بها وســطاء بني أروقة القرار ،وعىل
الرغم من اللقاء الثاليث الذي جمع الرؤساء خالل مناسبة
عيد اإلستقالل .وبحســب املعلومات ا مل ُتوافرة ،فإن قضية
تم بتها من خالل إســتقالة طوعية سيقوم
الوزير قرداحي ّ
بهــا قرداحي عــىل أن يكون البديل شــخصية ُمق ّربة من
مرجعيــة قرداحي السياســية ،إال أن عقدة القايض بيطار
هي التي تُعيق عودة الجلســات الحكومية .ومن املتوقّع أن

يتطرق ســاحة األمني العام لحزب الله السيد حسن نرص
اللــه إىل هذا املوضوع خالل كلمتــه املتوقّعة يوم الجمعة
القادم واملنتظرة من قبل العديد من القوى السياسية  ،نظ ًرا
ملا قد تحمله من ُمعطيات عىل مســار األمور.
يف هذا الوقت ،ال تزال األزمة املعيشــية تشــتدُّ ِ
حدّ ًة مع
إرتفاع أسعار املحروقات ،حيث أصبح سعر صفيحة البنزين
 95أوكتــان 311400 :لرية لبنانية ،واملازوت  321000لرية
لبنانيــة ،والغاز  276500لرية لبنانية وهو ما يُنذر بحقبة
قاســية عىل أبواب الشــتاء .كذلك األمر بالنسبة لألدوية
التي تضاعف ســعرها بشــكل جنوين ،يف ظل قرار وزير
حة فراس أبيض رفع الدعم الجزيئ عن األدوية والدفاع
الص ّ

ّ
اوستراليا تصنف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي «منظمة ارهابية»

ّ
ّ
والصهيونيـــة
األميركيـــة
حـــزب اللـــه :انصيـــاع ذليـــل لإلمـــالءات
اعلنــت الحكومة االوســرتالية امــس ،تصنيف حزب
الله ببجناحيه العســكري والســيايس «منظمة إرهابية»،
يف خطوة وســعت عربها نطاق العقوبات التي كانت تشمل
حرصا الجناح العسكري فقط.
وأشــارت وزيرة الداخلية االوســرتالية كارين أندروز،
اىل «ان الحــزب يواصــل التهديد بشــن هجات إرهابية،
وتقديم الدعم للمنظات اإلرهابية ،ويشــكل تهديدا حقيقيا
ألسرتاليا.
بدوره ،دان «حزب الله» يف بيان «بشــدة قرار الســلطات
األوســرتالية تصنيف حــزب الله بــأرسه منظمة ارهابية

ويعتربه انصياعا ذليال لإلمــالءات االمريكية والصهيونية
وانخراطا أعمى يف خدمة املصالح اإلرسائيلية وسياســتها
القامئة عىل اإلرهاب والقتل واملجازر».
أضاف البيان« :ان هذا القرار وما سبقه من قرارات ماثلة
والتي أقدمت عليها بعض دول الغرب املنحازة ضد شعوب هذه
املنطقة وقضاياها العادلة وحقها بالتحرر واالســتقالل لن
يؤثر عىل معنويات شعبنا الويف يف لبنان وال عىل معنويات
األحرار والرشفاء يف العامل بأرسه وال عىل موقف حزب الله
وحقــه الطبيعي باملقاومة والدفاع عن بلده وشــعبه ودعم
حــركات املقاومة ضد االحتالل والعدوان الصهيوين».

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غرويس
امس إن الوكالة مل تتمكن من التوصل التفاق مع املسؤولني
اإليرانيــني ،رغم أن املفاوضــات بينها كانت «بناءة» ،يف
حــني يثري تقدم إيران يف برنامجها النووي وتقييد عمليات
التفتيش قلق املجتمع الدويل.
وأبلغ غرويس مجلس محافظي الوكالة -بعد عودته من
طهران -أن التحديات املاثلة أمام الوكالة مع إيران هي يف
«فهم بعضنا البعض ،يف ظل وجود حكومة جديدة هناك».
أضاف أنه رغم بذله قصارى جهده ،فإن هذه املفاوضات
واملداوالت املكثفة لحل املســائل املعلقة بشــأن الضانات
اإليرانية ،والواردة بالتفصيــل يف التقريرين ،مل تتمخض
عن أي نتيجة حاسمة ،ودعا غرويس إيران الحرتام حصانة

املفتشــني الدوليني وعدم ترويعهم ،مشــريا إىل أنه مل يتم
تحديــد موعد بعد للزيارة القادمة لطهران.
وأوضــح غــرويس أن مفاوضات فيينا بشــأن االتفاق
النــووي ال تقوض عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع
إيران.

ّ
غروســــــــــي :لــــــــــم نتوصــــــــــل التفــــــــــاق مــــــــــع ايــــــــــران
عبــــــد اللهيــــــانُ :مســـــ ّ
ـتمرون بالتعــــــاون مــــــع الوكالــــــة
ً
امي ــــركا :طه ــــران قريب ــــة ج ــــدا م ــــن إنت ــــاج س ــــالح ن ــــووي

} ايران }

اكد املتحدث باســم هيئة الطاقة الذرية اإليرانية بهروز
كالونــدي ،أن إيران اتفقت مع الوكالــة الدولية للطاقة
الذرية التابعة لألمم املتحدة عىل مواصلة املشــاورات.

(التتمة ص)12

عـــــدوان إســـــرائيلي قـــــرب حمـــــص أوقـــــع شـــــهداء وجرحـــــى
ّ
وواش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنطن تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل العقوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريا
ين و
استشهد  3وأصيب مد ّ
 6جنود سوريني ،فجر امس
من ج ّراء اعتــداء إرسائييل
عىل املنطقة الوسطى قرب
مدينة حمص.
ونقلت الوكالــة العربية
السورية لألنباء (سانا) عن
مصدر عسكري أن االحتالل
يل نفّذ عدواناً جوياً
اإلرسائي ّ
برشقات من الصواريخ من
اتجاه شــال رشق بريوت،
مســتهدفاً بعض النقاط يف
املنطقة الوسطى .وأشار إىل
أن الدفاعات الجوية تصدت

(التتمة ص)12

االعتداء اإلرسائييل عىل املنطقة الوسطى قرب مدينة حمص

عــن هذا اإلجراء وتربيره بنقص يف الدوالرات.
يف ظل كل هذه األجواء السلبية ،خطف موضوع التدقيق
الجنايئ األضواء مع معلومات صحافية تُشري إىل أن رشكة
«الفاريــز آند مرســال» هدّ دت بوقف عملها واإلنســحاب
مــن اإلتفاق املوقع بينها وبني الدولــة اللبنانية كردّة فعل
عىل «تعاطي حاكــم مرصف لبنان» ُمته ّمة إياه بـ «حجب
املعلومــات املطلوبة للمرة الثانية عىل التوايل».
هذا الخــرب دفع رئيس الجمهوريــة إىل ترؤس إجتاع

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار
آالف املــرىض مهــددون باملوت نتيجة ارتفاع اســعار
االدوية بشــكل جنوين .ففي ظل الكارثة االجتاعية التي
يعيشــها لبنان ،كيف باستطاعة املريض ان يشرتي ادوية
السكري والضغط والقلب ...وكل االدوية املزمنة؟
حتى ان املستشــفيات رفعت االســعار بشكل جنوين،
واملختربات فعلت االمر نفسه ،فكيف يستطيع املريض ان
يدخل املستشفى اذا كانت تطالبه قبل دخوله مببلغ يفوق
قدرته؟ وكيف باستطاعته ان يخضع لتحاليل مخربية وهو
ال ميلك مثن رغيف الخبز.
اىل كل املعنيــني ،يجب وضع حلول رسيعة وجدية يف
خص اســعار االدوية املزمنة ،املوت قد يخطف املرىض
ما
ّ
اذا مل تعالج هذه القضية برسعة فائقة.
املرىض يسترصخون الضائر النقاذهم من املوت املحتم
اذا مل تتوافر ادويتهم.

«الديار»

إطاللـــــــــــــــة للســـــــــــــــيد نصـــــــــــــــر
اللـــــــــــــــه مســـــــــــــــاء الجمعـــــــــــــــة
يتحدث األمني العام لحزب الله الســيد حسن نرص الله
عرب شاشة «املنار» ،عند الثامنة والنصف من مساء يوم
الجمعة الواقع فيه  26الحايل.

<إسرائيل> تصادق على بناء مستوطنة
االتحاد االوروبي :انتهاك للقانون الدولي
صادقت إرسائيل عىل بناء مستوطنة جديدة يف مطار قلنديا
مبدينــة القــدس الرشقية ،تضم نحو  10آالف وحدة ســكنية
مخصصة لليهود الحريديم (املتدينني).
وقالت القنــاة العارشة اإلرسائيلية التابعة لجمهور املتدينني،
مســاء امس ،إن املستوطنة الجديدة ســتقام عىل أرض املطار
املهجور وذلك عىل مســاحة  1243دونم أي حوايل مليون و243
ألف مرتم مربع.
وأوضحت أن الحي سيضم -وفق املخطط -إىل جانب نحو 10
آالف وحدة سكنية مناطق تجارية وفنادق ومباين عامة.
وأضافت«:بذلكيفيرئيسبلديةالقدسبالتزامهتجاهالحريديم
لخلقمستقبلللسكنامليسورالتكلفةلجمهوراملتدينني،والذيبدا
حتى وقت قريب وكأنه حلم مستحيل تحقيقه».
يف سياق متصل ،اعترب ممثلون لالتحاد األورويب أن الخطوة
اإلرسائيلية متثل «انتهاكا للقانون الدويل».
جاء ذلك يف إطار جولة قام بها دبلوماســيون أوروبيني يف
املنطقة املخطط البناء عليها.
وقال ممثل االتحاد األورويب سفني كون فون بورغسدورف إن
هدف البناء يف املنطقة هو «فصل الفلســطينيني عن مدينتهم
وتغيري طابع القدس الرشقية» ،يف إشــارة إىل أن املســتوطة
الجديدة ستقف عائقا بني القدس ورام الله ما سيجعل من شبه
املستحيل إقامة دولة فلسطينية يف املستقبل.
اشــارة اىل ان «الحكومات اإلرسائيلية» املتعاقبة طرحت منذ
جلت
عام  2004فكرة إنشاء مستوطنة فوق أرايض املطار ،لكنها أ ّ
تنفيذها تحت ضغــوط من الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد
األورويب .وظل مطــار القدس الدويل حتى عام  1967هو امليناء
الجوي الوحيد بالضفــة الغربية ،قبل أن تحتل إرسائيل القدس
الرشقية ،لتحوله إىل مطار للرحالت الداخلية قبل أن تغلقه بشكل
نهايئ عام .2000
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طـــــوبـــــى لــــطــــوابــــيــــر املــــاعــــز
نبيه الربجي
أشياء ،وأشياء ،ت
بــأن انفجــار العنرب
رقــم  12بات جــزءاً
من الــرصاع االقليمي،
والرصاع الــدويل ،يف
لبنــان ،وحــول لبنان.
الفتة املواقف األمريكية
واألوروبية التي صدرت
حول مســار التحقيق
 .بعضهــا لــ ّوح بنقل
القضيــة اىل مجلــس
قاض بعينه عن مهمته .متى
األمن الدويل اذا ما أق
كان لضحايانأ أن يثريوا كل ذلك الضجيج؟
من البديهي أن نتساءل عن سبب تزويد روسيا لبنان،
يف هذا الوقت بالــذات ،بصور األقار الصناعية ملا قبل
االنفجار ،وملا بعده (ماذا عن لحظة االنفجار؟) ،بعدما
كان فالدميري بوتني قد الح أن مثة خلفيات مافياوية
وراء عملية التخزين والتفريغ .ال خلفيات عســكرية،
وال خلفيات أخرى...
تســاؤالت كثرية حــول الدافع اىل تعطيل جلســات
مجلس الوزراء ،فيا االعصــار االقتصادي يزداد هوالً،
بأمس الحاجة اىل اجراءات عىل األقل للحد
وفيا البالد
ّ
من وترية االنهيــار ،بانتظار ما تتقيأه صناديق االقرتاع
التي ميكن أن تزيد يف تعقيد ،ورمبا يف كارثية ،املشهد؟
ال نتصــور أن التعطيــل ،بتداعياته املريــرة ،يتعلق
باستنســابية املالحقات لــوزراء يف حكومات لطاملا
قامت عىل ثقافة الصفقــات .أحياناً كثرية عىل ثقافة
املافيات.
جهات سياســية فاعلــة تعتقد أن مثة يــداً ،أو أيد
غليظة ،تتــوىل ادارة الخيوط .لنتذكــر قضية اغتيال
الرئيس رفيق الحريري ،وقد أثبتت األيام ،والوقائع ،أنها
حلقة من سيناريو يتوخي اثارة الفوىض املذهبية (واىل
حدود الحرب األهلية) من أجل اخرا القوات السورية،
وللذهاب بلبنــان اىل ضفة أخرى (لقاء النورماندي بني
جور بو االبن وجاك شرياك يف  4حزيران .)2004
القضيــة ا ن كيفية اخــرا حزب الله مــن لبنان،
ولكن يف ظروف مختلفة ،وبوجود معادالت سياســية
مختلفة ،كا لو أن مــن اقتلعوا بالدم ،وببكاء الثكاىل،
االحتالل من أرضهم طارئون ،أو غرباء ،عن هذه األرض،
وليسوا أهلها ،وليسوا عشاقها ،وليسوا حاتها.
ال ريب أن األقار الصناعية األمريكية أكر انتشــاراً
من األقار الروســية ،فوق لبنان ،كا أن خرباء مكتب
التحقيق الفديرايل (( FBIنزلــوا عىل األرض ،ودققوا
يف أســباب ،ونتائج ،االنفجار ،كذلك فعل الفرنسيون.
ملاذا متنــــعواعن تزويد القــــضاء اللبناين بالصور،
وبالتقاريــر ،اال أذا كان صحيحــاً مــا يــرتدد من أن
معلومات حساســة ،ورمبا تكون معلومات مفخخة،
وصلت تســلالً ،اىل مكتب التحقيق ،وميكن أن تشــكل
األساس يف القرار الظني.
جس،
مثة من يــرى أنه يحق لـــحزب اللــه أن يتو ّ
وأن يرفــع الصوت ،بعدما بدا أن هنــاك جهات داخلية
جه اليــه ،علناً أصابــع االتهام،
وخارجيــة راحت تو ّ
وبذرائع يف منتهــى الضحالة ،حول مســؤوليته يف
وقوع الكارثة ،حتى بلغ األمر بأحد الربامج التلفزيونية
الذي يُعرف باتجاهاته ،ومبن يقف وراءه ،حد االستعانة
بشخص معتوه ،لالدالء بكالم ال يدخل حتى يف عقل...
الذبابة
الثابت أنــه مل يعد مثة مجال أمام األيــدي الغليظة
اياها الدارة التحقيق يف اتجاه محدد ،وألغراض تتوخى
االســتعادة ،بشــكل أو بآخر ،لتجربة عام  2005وما
بعدها.
هذه الحالة ،بكل مالبســاتها ،ترخــي بظاللها عىل
املسار الســيايس املتعر ،وبعدما بدا جل ّياً أن هناك من
يراهــن عىل احداث تغيــريات دراماتيكية يف املعادالت
الداخلية ،دون أن يأخذ باالعتبار هشاشة الوضع العام،
أن مل نقل مأســاوية الوضــع العــام ،وقابلية الدولة
لالندثار...
كان مثرياً أن الرئيس ميشال عون الذي بات عىل بعد
خطوات من انتهاء عهده ،ما زال يتحدث عن االصالحات
الهيكلية  .أي اصالحات يا رجل؟
كل الجهود ترتكز عىل كيفية انتقال الكريس الرئايس
اىل الصهر العزيز ،قطعاً للطريق أمام ســليان فرنجية
الذي بات مؤكــداً أنه رئيس الجمهورية املقبل ،ان بقيت
الجمهورية ،وان كانت الذريعــة التكتيكية ملنع وصول
ســمري جعجع اىل القرص ،كون األخري ســيجتاح ،مع
حلفائه ،غالبية املقاعد املســيحية .اذ ذاك يغدو انتخاب
رئيس جمهورية آخر شبه مستحيل.
يف كل األحوال ،املنظومة السياســية ،بكل ويالتها،
تك ّرس بقاءها .كركام برشي ،أهوال تنتظرنا قبل ،وبعد،
االنتخابات املهزلة .طو لطوابري املاعز...

ســــــليم بح مع كبير مستشــــــاري «الدفاع»
ّ
البريطانية أهمية الدعم العســــــكري للبنان

س ي م تق

سم و

وال

عرض وزير الدفــاع الوطني موريس ســليم ،مع كبري
مستشــاري وزارة الدفــاع الربيطانيةلشــؤون الــرشق
األوسط املارشــال  ،Martin SAMPSONيرافقه السفري
الربيطــاين يف لبنــان إيان كــوالرد ،مجــاالت التعاون
بني الوزارتني وأهمية اإلســتمرار يف الدعــم الربيطاين
العسكري ل لبنان.
وإلتقى وزير الدفــاع النائب ســيزار أيب خليل وجرى
عرض لألوضاع العامة.
والتقى ســليم ،وزير الشــؤون اإلجتاعية والسياحة
الســابق رمزي املرشفية ،وعرض معه األوضاع السياسية
واإلقتصاديــة الراهنة يف البالد ،وشــدّ د املرشفية «عىل
الدور األســايس للمؤسسة العســكرية يف حف األمن
ظل األزمات الحاصلة ،متقدماً من سليم
واإلســتقرار يف ّ
واملؤسســة العســكرية كافــة بالتهنئة مبناســبة عيد
اإلستقالل» .

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ُ
واشــنــطــن تــبــتــز لــبــنــان وتـــــــراو  ...مــصــر  :الــكــهــربــاء مــقــابــل «الــتــرســيــم»..؟
ُ
«اســرائــيــل» تــرفــع مــنــســوب الــتــوتــر ..تــحــريـ عــلــى «م ــس ـ ّـي ــرات» ح ــزب الله
ال ــبــ ء ف ــي «تــســيــيــل» الــتــفــاهــمــات الــداخــلــيــة يــطــرح ع ــالم ــات اســتــفــهــام !
ابراهيم نا

الدين

ال تزال املخــار والحلول للتســويات
السياســية الداخلية تــراوح مكانها يف
غياب «التسييل» العميل لالفكار املطروحة
عىل «الطاولة»ُ والتي تحتا اىل اكر من
اختبــار «للنوايا الطيبــة» يف االجتاع
الثــاليث يف بعبــدا ،فاملســألة تتجاوز
الخصومة العميقة بني الرئاســتني االوىل
والثانية وغياب الكيمياء بني الرئيسني عون
وبري ،او «تشاطر» رئيس الحكومة نجيب
ميقا «املزهو» بلقب «مد ّور الزوايا» يف
زمن تحتا فيه البالد اىل قرارات حاسمة
تنقذ ما ميكن انقاذه.
فاالزمة تتجاوز حدود ورغبات االطراف
الداخليــة يف مرحلــة اقليميــة ودولية
اعادة
حرجة للغايــة عنوانهــا الرئي
احيــاء االتفــاق النووي مع ايــران ،وما
يستتبعه النجاح اوالفشل من تداعيات لن
يكون لبنان مبناى عنهــا ،وفيا االنظار
تتجه اىل «رد الفعل االرسائيــيل» املفرتض عىل عودة «املياه
اىل مجاريها» يف فيينا ،تبقى عالمات االســتفهام الكبرية
حيال حقيقة املوقف االمرييك يف التعامل مع امللف اللبناين،
حيث بات واضحا للعيان احتفا واشــنطن «بورقة» ضغط
استجرار الغاز والكهرباء من مرص واالردن عرب سوريا لدفع
لبنان للتنازل يف ملف الرتسيم البحري؟
ويف هذا االطار ،تشــري اوســاط سياســية بارزة اىل ان
«التعطيل» املتع ّمد للملفات يثري القلق ،فالتمييع املقصود من
قبل الواليات املتحدة االمريكية ملنح اســتثناء رسمي وموثق
للقاهرة ،بشــأن تزويد لبنــان بالغاز والســاح بنقله عرب
ســوريا ،دون التع ّرض لعقوبات قانــون قيرص ،يثري الريبة،
فهذا امللف الذي اثاره باالمس البطريرك املاروين مار بشــارة
بطرس الراعي مع الســفرية األمريكيــة يف بريوت دورويث
شيا ،بقي ملتبسا ودون اجوبة حاسمة ،فهي عىل الرغم من
التأكيد عىل رغبة بالدها يف املســاعدة «الكهربائية» ،اال ان
ال ء رســمياً بعد من الجانب األمرييك ،فالجانب املرصي
مل يحصل حتى ا ن عىل ضانات تؤكد اســتثناء هذه العقود
من عقوبات «قانون قيرص» ،وال تزال واشنطن تتحجج بعدم
حصولها من الحكومة املرصيــة عىل معلومات كافية تؤكد
عدم حصول سوريا عىل أكر من الحصة املحدّ دة لها قانونا،
وعدم تقاضيها مبالغ بالدوالر األمرييك ،مع العلم ان القاهرة
سبق واكدت انها قدمت االجوبة املطلوبة.
ولذلك فان هذين الرشطني يثريان عالمات استفهام ،وميكن
وضعها يف اطار «ابتزاز» واضح للجانــب اللبناين لتقديم
تنازالت حاسمة يف ملف الرتســيم البحري مع «ارسائيل»،
خصوصا ان كل املعطيات تشــري اىل زيارة قريبة «للوسيط»

االمرييك اىل بريوت حامال «املطالب االرسائيلية» ،حيث تريد
«تل ابيب» الحصول عىل اجوبة قبل آذار املقبل ،موعد البدء عن
التنقيب يف حقل كاريش ،وهذا ما يفرس املاطلة االمريكية
املتواصلة يف ملف الكهرباء ،واذا مل تتبلور عملية االستجرار
خالل االيام املقبلة ،سنكون حتا امام تكريس واضح ملعادلة
«التنازالت» يف الرتسيم مقابل الكهرباء؟
يف هذا الوقت ،تواصل «ارسائيل» «املشاغبة» عىل االتفاق
النووي االيراين ،وقد حذرت اوســاط ديبلوماسية لبنان من
«النوايا االرسائيلية» ،بعدما رفعت واشنطن «بطاقة حمراء»
يف وجــه «ارسائيل» ملنعهــا من مهاجمة ايران ،فتوســيع
العمليات العسكرية من ســوريا اىل لبنان يبقى خيارا قامئا
يف ظل اعتزام رئيس الحكومة نفتايل تطوير قدرات «الجيش
اإلرسائييل» الهجومية ،وقد اتفق مــع وزير الخارجية يئري
لبيد ،ووزيــر الدفاع بنــي غانتس ،ووزير املاليــة افيغدور
ليربمان ،عىل زيــادة ميزانية الدفاع بـ  57 8مليار شــيكل
يف الســنة القادمة ،واالخطر انه قد اعيد احياء اسرتاتيجية
ليربمان التي تبناها ابان توليه وزارة الحرب  ،والتي تقوم عىل
إنشاء سالح صواريخ يرتكز عىل صواريخ أرض أرض توفر
رداً متكافئا عىل الرتســانة الواسعة للصواريخ الدقيقة التي
ميتلكها حزب الله ،يتزامن ذلك مع تحريض وصل اىل ذروته
يف ا ونة االخرية ضد ما تســميه «ارسائيل» ترسانة حزب
الله من الطائرات بدون طيار ،وقالــت انه ينرش املئات منها
يف لبنان واالرايض الســورية ،وهذا قد يكون مقدمة لعمل
عسكري او امني؟
هذه املخاطــر الخارجية تتزامن مــع «مراوحة» داخلية
رشع لبنان امــام «العواصــف» الخارجية ،ووفقا
قاتلة تــ ّ

الوساط سياســية بارزة ،يع ّول ميقا
عىل زيارة مرتقبة مل تحدد مواعيدها بعد
اىل القاهرة ،ســتيل زيارته اىل الفاتيكان
ملحاولة احداث خرق يف «جدار» االزمة مع
السعودية وبعض دول الخليج ،لكنه فشل
يف اقناع االطراف السياسية املشاركة يف
الحكومــة بتقديــم «رأس» وزير االعالم
جور قرداحي «كورقة» يحملها معه اىل
الجانب املرصي كبادرة «حسن نية» من قبل
لبنان ،ووفقــا للمعلومات ،حاول ميقا
جاهدا القناع رئيس «تيار املردة» سليان
فرنجية وحزب الله بهذه الخطوة ،فجاءه
رد واضح من فرنجية بانه لن يضغط عىل
قرداحي بــ ء وهو يقدّ ر املصلحة ،فيا
رفض الحزب الخطوة ،خصوصا انها تأ
يف ســياق «اعتذاري» ودون اي ضانات
بانها جــزء من رزمة متكاملة لحل االزمة
املفتعلة سعوديا ،لذلك جرى تأجيل البحث
يف هذه الخطة حتــى عودته من زيارته
الخارجية ،وكذلك عودة رئيس الجمهورية
ميشال عون من قطر ،وعندها «سيبنى عىل ال ء مقتضاه»
 ،مع العلم ان االجواء ال تزال سلبية  ،وال مؤرشات عىل رغبة
سعودية «بالتسوية»؟
يف هذا الوقت ،ينتظر «الثنايئ الشــيعي» تسييل التفاهم
املبديئ مع رئي الجمهورية والحكومة حيال ملف املحقق
العديل يف جرميــة املرفأ القــايض طارق البيطــار ،وفق
اســرتاتيجية «تحييده» ال تطيريه» ،وعلم يف هذا السياق  ،ان
الحل الذي مل يبرص النور بعد،بسبب وجود تبايانات واضحة
يف العدلية ازاء «التخريجة» التــي تقوم عىل مبادرة النيابة
العامة التميزية اىل ارســال كتاب اىل مجلس النواب تطلب
فيه تفعيل املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء للتحقيق
مع املطلوبني امام املحقق العديل ،وهذا يفتح الباب امام عدم
«كف يــد» البيطارعن امللف ،يف مقابل اخرا النواب والوزراء
وورئيس الحكومة السابق حسان دياب من دائرة اختصاصه،
وهذا االمر يســاهم يف اعادة احياء جلسات مجلس الوزراء،
لكن التأخري يف «تســييل» التفاهم يطرح عالمات استفهام
حول جديته او االســباب الحقيقية وراء تأخري ترجمته عىل
ارض الواقع.؟
وازاء هذه املعطيات ،تحذر اوســاط ديبلوماسية من بقاء
«الشلل» عىل حاله عىل الساحة اللبنانية ،ودعت اىل التحرك
نحو ايجــاد ارضية مقبولة الجراء االنتخابــات النيابية يف
اجواء ســليمة ،وعدم مراكمة االزمات املرشــحة لالنفجار
ســواء داخليا او خارجيا ،الن «الفرا » الحاصل مرشــح الن
متأله احداث كربى لن يكون لبنان مبنأى عنها ،خصوصا ان
كل املؤرشات تدل عىل ان مثــة من يريد ابقاء التوتر الداخيل
عىل حاله ملواكبة االحداث الخارجية

هل يحمل ماكرون استقالة قرداحي الى السعودية؟
محمد علو
لن يحمل هذا األســبوع جديداً عىل الســاحة املحلية ،فال
رئيس الحكومة نجيب ميقا حارضاً ،وال رئيس الجمهورية
ميشــال عون الذي يتحــرض اىل زيارة قطر نهاية الشــهر
البت بامللفّات ،اىل مطلع الشــهر
تم تأجيل ّ
الجاري ،وبالتايل ّ
األخري من السنة الحالية ،دون أن يعني ذلك أن املفاوضات لن
تستمر خلف الستارة.
يحمل الشــهر املقبل اســتحقاقني مه ّمني عــىل الصعيد
ّ
يحط الرئيس
اللبناين ،ففي األســبوع األول من كانون األول
إميانويل ماكرون يف اململكة العربية الســعودية
الفرن
متهيداً لجولة خليجية ،سيكون لبنان جزءاً من ملفاتها ،ولكن
بحسب مصادر سياســية متابعة  ،فإن ماكرون بحاجة اىل
ورقة لبنانية يحملها معه ل يتط ّرق للعالقات الســعودية
اللبنانية.
وتُشــري املصادر إىل أن ماكرون يشــعر بــأن عليه حمل
اســتقالة وزير االعالم جور قرداحي اىل السعودية قبل أي
حديث معها بالشأن اللبناين ،مشددة عىل أن هذه اإلستقالة
ســتكون مبثابة الورقة التي يحتاجها ماكرون ،خاصة بعد
أن أوضح الســعودي أنه يرفض التط ّرق للشأن اللبناين قبل
حصول هذه اإلستقالة.

لن يتمكن ماكــرون وال غريه من تقديم ضانات بشــأن
تداعيات االستقالة ،وبالتايل يريد السعوديون من اللبنانيني
«املقامرة» يف هذه املسألة ،وهو ما ال يزال عالقاً حتى اليوم،
علاً بحســب املصادر ،أن بقاء قرداحي أيضاً لن يكون خياراً
عربوا احة عن رغبتهم
متاحاً ،كون الوزراء الس ّنة كانوا قد ّ
باســتقالة وزير االعالم ،حتى أن بعضهــم يقول مبجالس
خاصة أن اإلستقالة تأخرت كثرياً.
وترى املصادر أن اســتقالة قرداحي قــد تكون متاحة إن
طلبها الرئيس الفرنــ  ،الذي كان له الدور الكبري يف والدة
الحكومة ،معتربة أن الفرنســيني الذين دعموا بقاء ميقا
عــىل رأس الحكومة رغم األزمة مع الخليج ،قرأوا إشــارات
ســلبية يف كالمه األخري عــن «الطالق» ،لذلك ســيحاول
ماكرون التدخل بفعالية أكرب هذه املرة ،رغم أن التفاؤل ليس
سيد املوقف.
وتعتــرب املصادر أن الفريق الداعــم لقرداحي بات منفتحاً
أكر عىل خيار االستقالة ،ألنه اقتنع أن الحكومة ال ميكن أن
تســتم ّر دونها ،ولكن كل ذلك ال ميكن أن يتحقق دون التقدم
بامللف ا خر األســايس الذي هو امللف القضايئ ،خاصة بعد
اإلشــارات الســلبية التي صدرت عن رئيس مجلس القضاء
االعىل سهيل عبود الذي بات طرفاً بالرصاع.
أما االســتحقاق الثاين املهم ،فيتمثل بزيارة أمني عام األمم

املتحدة أنطونيو غوترييش اىل بريوت ،والتي يفرتض ان تكون
يف الثلث األخري من الشــهر قبل أو بعد عيد امليالد بساعات،
وهذه الزيارة التي تأ بعد دعوة رســمي قدمها ميقا اىل
املســؤول األممي يف غالســكو ،يُفرتض أن تدل عىل حرص
األمم املتحدة عىل صمود لبنان ومنع سقوطه.
وترى املصادر أن زيارة غوترييش ليســت بأهمية الزيارة
الفرنســية اىل الخليج ،ولكنها دون أد شــكّ ترسم بعض
املؤرشات ،علاً أن الرجل ســيزور القوات الدولية العاملة يف
لبنان ،كا البطريرك الراعي ،حيث يُفرتض ان يشــكل الحياد
طبق الحوار الرئي .

ّ
عون تســــــلم من بوتين رســــــالة تهنئة ودعم  :حمالت
ُ ّ
منظمة قائمة على األكاذيب تهدف الى اغتيال سياسي
أكد رئيــس الجمهورية العاد ميشــال عــون ،انه من
الناحية السياســية ،هناك أزمات منهــا ما هو مصطنع من
حيث الرصاع السيايس عىل األرض ،الذي كان ميكن تفاديه
وســمح بتدخل دويل يف الشــؤون اللبنانية ،ومنها ما هو
طبيعي .وشــدد عىل انه كان مرصاً منذ البداية «عىل وجوب
قيام تدقيق مايل جنايئ النه سيكون بداية جديدة ،سيكشف
املتســببني عن هدر األموال ،وهذا واجبي وكلفني الكثري من
الوقــت والجهد وكان هناك الكثري مــن املقاومة ومن يعمل
عىل وضع العراقيل».
وأشار الرئيس عون خالل اســتقباله يف قرص بعبدا وفد
«جمعية انديــة الليونز الدولية املنطقــة  351لبنان األردن
فلســطني» ،اىل «ان املفاوضات جارية مــع صندوق النقد
الدويل لتقديم الخطة االقتصادية التي ميكن عىل أساســها
الحصول عىل قروض طويلة األمــد ،بعد ان كان كل الكالم
يقال يف الهواء حول حقيقــة األوضاع املالية وفق التقارير
التي كانت ترد من اعىل املرجعيات املسؤولة يف هذا املجال».
ولفــت «اىل الحمــالت املنظمة القامئة عــىل األكاذيب
وتحوير الحقائق والتي تهدف اىل اغتيال ســيايس» ،مشدداً
«عىل انه عازم عىل محاولة احداث التغيريات الالزمة مها
كانت التحديات ،وعــىل ان التحقيق الجنايئ املايل هو بادرة
هذا التغيري املنشود ،خصوصاً لناحية مراقبة املسؤولني عن
األموال العامة يف مختلف املؤسسات الرسمية».
واشاد الرئيس عون ب»االعال التي تقوم بها هذه االندية
يف لبنان عىل الصعد االجتاعية والصحية واإلنسانية ومنها
املساعدة عىل تجهيز مستشــفى البوار الحكومي الستقبال
املرىض ومواكبتهم .وشــكر أعضاء النــادي عىل تفانيهم
واخالصهم للقضايا اإلنســانية يف لبنان ،وتجسيدهم لقيم

املحبة املجانية التي باتت نادرة يف
العامل اليوم .واعرب عن استعداده
لتلبيــة كل املطالب التي ترده والتي
من شــأنها تفعيل األجهزة الطبية
يف املستشــفيات الحكوميــة»،
الفتــا «اىل ان األوضاع الســيئة
التي يعيشــها لبنان هــي نتيجة
تراكم املشــكالت والتي زادتها حدة
الصعوبــات الجديدة التــي حلّت،
را
اال
الر
فالدين بلــغ نحو  200مليار دوالر ،عو م تق ال
والحرب يف ســوريا أغلقت املنافذ
اجراها مع نظريه الرويس ســريغي الفروف ،بهدف تعزيز
مليون
من
اكر
سوريا
من
اىل أســواق الدول العربية ،ونزح
العالقات الثنائية بني البلدين يف املجاالت كافة.
مليار
3
بنحو
قدرت
سنوية
ونصف سوري ،تسببت بخسائر
وح ّمل الرئيس عون السفري روداكوف ،تحياته اىل بوتني،
دوالر ســنوياً وفق تقديرات صنــدوق النقد الدويل .وعا
وشــكره عىل التجاوب الرسيــع الذي ابداه بتســليم لبنان
لبنان من التظاهرات ،ووباء كورونا وانفجار املرفأ املأسوي ».الصور الجوية التي التقطتها األقار الصناعية الروسية قبل
وكان الرئيس عون استقبل الســفري الرويس يف بريوت انفجار مرفأ بريوت وبعده ،الفتا «اىل انها ستوضع بترصف
السفري الكسندر روداكوف ،الذي ســلّمه رسالة خطية من التحقيق العديل ،عىل امل ان تساعد يف معرفة وقائع جديدة
الرئيــس الرويس فالدميــري بوتني ،تضمنــت التهنئة بعيد عن هذه الجرمية» .كا نــ ّو الرئيس عون ب»املبادرات التي
االستقالل ،وتأكيداً عىل عالقات الصداقة بني لبنان وروسيا ،تقوم بها موسكو ملساعدة لبنان يف تجاوز الظروف الصعبة
معربــاً عن اطمئنانــه اىل مســتقبلها «يك نتمكن بفضل التي مي ّر بها».
جهودنا املشــرتكة من ضان مواصلة تطوير هذه العالقات
ويف قرص بعبدا ،نائب زحلة ســيزار املعلوف الذي اجرى
ملا فيه مصلحة شعبينا ومن اجل تعزيز االمن واالستقرار يف جولة افق مع الرئيــس عون تناولت االوضــاع العامة يف
منطقة الرشق األوسط».
البالد وعــددا من املواضيع التي تهم زحلة ومنطقتها ،فضالً
واكد بوتني التزام بالده الدائم «بدعم سيادة ووحدة لبنان ،عن حاجات إمنائيــة لعاصمة البقاع وجوارها ،ومنها تأهيل
وبعدم جواز أي تدخل خارجي يف شؤونه الداخلية».
طريق املصنع -ضهر البيدر ،قبل حلول فصل الشتاء .وأوضح
وتطرق البحث خالل اللقاء ،اىل نتائج زيارة وزير الخارجية املعلوف ان البحث تنــاول موضوع الكهرباء ورضورة توفري
واملغرتبني عبد الله بو حبيب اىل موســكو ،واملحادثات التي مادة املازوت ،إضافة اىل غالء املعيشة ومعاناة البقاعيني.
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
ملــاذا لــم تبدأ «ألــفــاريــز أنــد مــارســال» تدقيقها بعد  ..رغــم تــجــاوب «املــركــزي»؟
توقفــت مصادر ماليــة متابعة
عند االجتــاع الذي دعا إليه رئيس
الجمهورية اليوم كالً من وزير املال
يوســف خليل وحاكم مرصف لبنان
رياض ســالمة بحضور «مستشار
الفتاوى» يف القــرص الجمهوري
الوزير السابق ســليم جريصا ،
وذلك تحت عنوان متابعة األسباب
التي أدت إىل تأخر رشكة «ألفاريز
أند مارســال» يف البدء يف التدقيق
الجنايئ يف حسابات مرصف لبنان،
وســألت املصادر سؤا الً يف العمق:
ملاذا مل تبدأ الرشكة املذكورة عملها
يف التدقيق طاملا أنها تســلمت ما
يزيد عن  99يف الوثائق املطلوبة،
ال بل إنها تسلمت كل ما طلبته وما
دا
ق
اال ت امل ام
ينقــص اليوم هو وثائــق إضافية عو ي
طلبتها ؟
وتتابــع املصــادر املالية ،عرب
التام إلجــراء التدقيق املطلوب والتجــاوب التام مع
الرشكة
لت
فضّ
هل
«وكالة أخبار اليوم» ،أســئلتها:
كل مطالب الرشكة ضمن القوانــني املرعية اإلجراء،
آالف
مئات
تتقاىض
السيناريو الســابق الذي جعلها
وخصوصاً أن حاكم املركزي بنفســه قام بطلب إجراء
تنجز
أن
دون
مــن
الدوالرات من الدولــة اللبنانية
تدقيق يف حســاباته الشــخصية عرب رشكة تدقيق
أي عمــل؟ وهل تريد تكــرار الســيناريو اليوم من
عاملية.
أجل االســتمرار بابتزاز الدولة اللبنانية تحت شعار
ويف هذا اإلطــار ،تتخ ّوف املصادر املالية من وجود
أنها لــن تبدأ بعملها قبل تســلّمها وثائق جديدة كل
يوم ،وهي مل تبدأ بعد بدراســة آالف املستندات التي مؤامرة أعدها بعض أركان العهد تستفيد منها رشكة
تسلّمتها؟ هل تريد الرشكة أن مترر الوقت لتنسحب «ألفاريــز» ،بحيث ال يتــم إجراء التدقيــق املطلوب
مــن دون إنجاز التدقيــق بذرائع واهيــة ولتطالب وتســتمر الرشكة يف تقايض األموال من دون إنجاز
بعدها بتقايض ماليني الدوالرات من دون إنجاز أي عملها يف حني يســتمر فريق العهد يف ابتزاز مرصف
يتبني
لبنان وحاكمه التهامــه بعرقلة التدقيق والذي
ّ
عمل؟
وتؤكد املصادر املالية أن حاكــم مرصف لبنان أ كّد أن ال نيــة حقيقية إلنجــازه بل الهدف اســتعاله
كشــا عة لالستهداف الســيايس وتغطية ارتكابات
يف اجتاع صبــاح األربعاء يف قرص بعبــدا التأييد
ّ

فريق العهد الــذي اوصل البلد إىل
«جهنم» ماليا واقتصاديا.
ويف مقابل هذا السيناريو ،تؤكد
املصادر املاليــة أن حاكم مرصف
رص عىل إجراء التدقيق
لبنان بات ي ّ
واالنتهــاء منه يف أرسع وقت يف
مقابل تلكّؤ الرشكــة املعنية تحت
شــعار طلب املزيد من املستندات،
وقد ال تنتهــي طلباتهــا يف هذا
اإلطار وخصوصاً أنها ترفض البدء
بدراسة كل ما تســلمته ،وهو ما
يتطلّب أشهراً ،فلاذا التلكّؤ وملاذا
التأخــري؟ وملــاذا ال يتابــع فريق
العهد أســباب التأخر مع الرشكة
رصون عىل إلقاء املســؤولية
ويــ ّ
عىل مرصف لبنــان؟ وملاذا يتج ّنب
فريق رئيــس الجمهورية االعرتاف
را
اال
مبا كشــفه له فريق صندوق النقد
الدويل يف آخــر اجتاع يف قرص
بعبدا من أن الصندوق مل ولــن يطالب يوماً بإجراء
تدقيق جنايئ؟
وتختم املصادر باإلشــارة إىل أن سلســلة األزمات
التي يعاين منها العهد يف األشــهر األخرية من عمره
تجعله بحاجة إىل كبش محرقة إللقاء كل االتهامات
عليه وتحميله مســؤولية الفشل يف إدارة البلد ويف
التســبب بعزلة لبنان عربياً وخليجياً ما تس ّبب بحجب
العملة الصعبة عن لبنان ،إضافة إىل الفشــل بإجراء
اإلصالحات املطلوبة ووقــف الهدر ومعالجة امللفات
التي تســببت بالدين العام والعجز ويف طليعتها ملف
الكهربــاء ...فإىل متى يســتمر املعنيون بسياســة
شــاعات لتفادي
الهروب إىل األمــام والبحث عن
ّ
القيام باإلصالحات الجذرية املطلوبة؟

قائد الجي بح التعاون العسكري
ّ
الــقــوات الهن اريّة
مــع نــائــب قــائــد
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استقبل قائد الجيش العاد جوزاف عون يف مكتبه يف الريزة
نائب قائد القوات املســلحة الهنغارية اللواء Zsolt SANDOR
يرافقه كل مــن :القائم بأعال الســفارة الهنغارية يف لبنان
 Rita HERECSARوامللحق العسكري الهنغاري العقيد Jozsef
وتم البحث يف عالقات التعاون بني جي البلدين.
ّ ،GULYAS

مــــروان شــربــل :املــرحــلــة الــقــادمــة
مــفــتــوحــة عــلــى كــافــة ا حــتــمــاالت

قال وزير الداخلية األسبق مروان رشبل ،عن تفجري مرفأ بريوت،
«اليوم سيتأكد اللبنانيون أنه من رسق هو نفسه من أحرق املرفأ».
وعرب عــن تخ ّوفه «أن ال يقترص األمر عىل إســتقالة الوزير
جــور قرداحي ،بل أن يتطور األمر إلســتقالة أكر من وزير».
وعن إماكنية تطيري اإلنتخابات ،أشــار رشبــل إىل أن «ال ء
بإستطاعته تطيري اإلنتخابات سوى التفجري األمني» ،معربا عن
تخ ّوفه «من عودة اإلغتياالت ،ولبنان يف املرحلة القادمة مفتوح
عىل كافة اإلحتاالت».
ودعا «املزايدين يف موضوع اإلنتخابات ،اإللتفات اىل مكان آخر،
وهو مساعدة وزارة الداخلية والبلديات بالتجهيزات ،فنحن بحاجة
يف املستقبل القريب إىل مولد كهرباء يف كل مركز اقرتاع ،وبحاجة
اىل تأمني مازوت وبنزين ،والعديد من األمور األخرى».

ب ــري فــي كــوالــيــس الــلــقــاء :هـــذا املــخــرج الــوحــيــد ...عـــون « :فــلــيــكــن واذا حــ ــروا مــا بــيــصـ ّـوتــوا مــع»!
ً
ّ
هــل يُــســجــل ميقاتي مــوقــفــا تــجــا املــمــلــكــة ...وليح ر مــن يــح ـ ــر؟ ...مــصــادر ال ـ ــنــائــي :ال يفعلها !
جويل بو يونس
ال حل وال موعد وال حكومة حتى اشعار آخر...
هكذا تبدو الحــال الحكومية هذه االيــام ،فرغم كالم رئيس
الحكومة نجيب ميقا عن دعوته قريبا مجلس الوزراء لالنعقاد،
ورغــم اللقاء الثاليث الــذي انعقد يف بعبدا يــوم احياء ذكرى
حدّد ملعاودة الجلسات
االســتقالل وع ّول عليه كر ،فال موعد ُ
الحكومية ،وكل ء ُمج ّمد حتى اللحظة اىل حني عودة ميقا
من الخار  ،وتحديدا من روما التي وصلها امس عىل ان يلتقي البابا
يف الفاتيكان اليوم ،وكذلك رئيس الجمهورية الذي يتوجه يف 29
الحايل اىل قطر.
فاعادة بث الروح يف الجلســات الحكومية معلّق عىل حبال
معالجة قضية املحقق العــديل طارق البيطار اوال ،وبعدها يأ
املخر ا من الستقالة طوعية لوزير االعالم جور قرداحي ان
رأى ذلك رضوريا.
ويف هذا الســياق ،اكدت املعلومات بان اللقاء الثاليث مل يكن
اصال ل ُيعقد لو مل ُيقنع ميقا بري بوجوب كرس الجليد عندما
زاره يف عني التينــة ،حيث كان رئيس مجلس النواب مرصا عىل
حضور الحفل االستعرايض واملغادرة بعدها ،فا كان من ميقا
اال ان ا عليهبوجوبعقد اللقاءلتخفيف منحدةالوضعالقائم،
فاستجاب بري وتم االجتاع الثاليث يف القرص الجمهوري.
علا ان اي تقدم مل يحصل عىل خط الحلول املطلوبة ،حتى ان
مصادر مطلعة عىل جو الثنايئ الشيعي قالت« :بعدنا مطرحنا»،
لتضيف« :مسألة معالجة موضوع املحقق العديل مل تبت بعد ،وال
اتفاق عىل كيفية تويل املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء
ملف املدعى عليهم من رؤســاء ونواب ووزراء وســحبه من يد
البيطار ،علا انه يف اللقاء الثاليث يف بعبدا ،وكا تكشف املصادر
نفسها ،مل يعارض اي طرف من االطراف الثالثة موضوع وضع
املجلس االعىل ملحاكمة الرؤســاء والوزراء يده عىل امللف لجهة
محاسبة ومحاكمة املدعى عليهم من رؤساء ونواب ووزراء ،عىل
ان تبقى محاكمة االدرايني واملسؤولني االمنيني بيد البيطار».
وتشري املصادر اىل ان بري مل يطرح يف اللقاء الثاليث يف
بعبدا اال فكرة واحدة اساسها املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء

عي

والــوزراء ،ومل يعارضها اي طرف ،اال ان هذا االمر ،بحســب
املصادر املطلعة عىل جو الثنايئ الشيعي ،مل يرتجم بعد عىل
ارض الواقع.
ويف هذا الســياق ،كشفت املعلومات بان هذه النقطة بالفعل
طرحت يف اجتاع بعبدا ،لكنها طرحت بعدما تم عرض كل املخار
التي قد تؤدي لحلول ملسألة املحقق العديل.
وبحسب املعلومات ،فكرتان طرحت يف اللقاء الشهري يف بعبدا:
 اوال :ان يعمد املحقق العديل طارق البيطار لالستقالة والتنحيمن تلقاء نفسه ،وهذا ما لن يحصل فاستبعدت الفكرة.
 ثانيا :ان تتوىل الهيئة العامة ملحكمة التمييز اتخاذ قرار بكفيد املحقق العديل ،السيا عن محاسبة الرؤساء والوزراء والنواب،
اال ان هذه الفكرة مل تؤد الية نتيجة نظرا لالنقسامات الحادة داخل
الهيئة ،خصوصا ان اكر من اجتاع عقد سابقا ملجلس القضاء
االعىلوالهيئةالعامةملحكمةالتمييزللبحثباملوضوععربالبحث
بدعاوى مخاصمة الدولة املقدمــة من كل من رئيس الحكومة
السابق حسان دياب والوزير السابق نهاد املشنوق من دون التوصل
التخاذ اي قرار حاسم بهذا الشأن.
وانطالقا مــن تعر تحقيق اي نقطة من النقطتني اعاله ،اكد
بري انه مل يعد هناك اال االحالة للمجلس االعىل عن طريق مجلس
النواب ،عندها قال رئيس الجمهورية بحسب املعلومات انه «يف
حال كان هذا هو املخــر الوحيد املتبقي فليكن» ،كالم الرئيس
عون استدعى استيضاحا من بري سائال « :ما الذي يضمن عدم
تعطيلالنصابيفحالمتتالدعوةلجلسةللهيئةالعامةملناقشة
املوضوع ،الســيا من جانب الكتل املسيحية املعرتضة وابرزها
التيار والقوات ،وبالتايل نكون امام مقاطعة مســيحية»؟ فر ّد
رئيس الجمهورية « :اذا بدّون يحرضوا ،اقله من جانبنا بيحرضوا
الجلسة ومش رضوري يص ّوتوا مع»
فانتهى االجتاع عىل اساس ان يستمز بري ا راء و»يشوف
بعدا شو ممكن ينعمل»...
وعا قاله ميقا من انه سيدعو لجلسة قريبا ،وعن امكان
توجيه الدعوة لجلسة مبن حرض اذا انسد افق الحل ،تجيب املصادر
املطلعة عىل جو الثنايئ الشيعي جازمة« :ال يفعلها ميقا واالمر
مستبعد ،وكالمه عن انه سيدعو لجلسة قريبا قصد منه انه يف

حال توفر الحل فهو سيدعو
لجلسة».
امــا عــىل خــط رئيس
الحكومة ،فتشــري مصادر
مطلعة عىل جوه ،بان النقا
باالمور العالقة حكوميا ال يزال
ضمن عملية «االخد والعطا»،
والعمل جار لوضع الســكة
للحل ،وتجزم املصادر بانه ال
ميكن حسم ء ال سلبا وال
ايجابابعد.
وعا اذا كان الحل قد وجد
لقضية املحقــق العديل الذي
تعطل العودة الحكومية قبل
استقالةقرداحيفتعلقاملصادر
»:ال ء نضــج ،فلننتظر ما
بعد عودة ميقا من الخار .
وهل يدعو ميقا لجلسة مبن حرض اذا اقفلت الحلول؟ تكتفي
املصادر املطلعة عىل جو رئيس الحكومة بالقول »:بكري بعد عىل
هالكالم».
ويف هذا السياق ،تفيد اوساط متابعة لالتصاالت الجارية بان
مسألة اســتقالة الوزير قرداحي ليست هي العقبة  ،كاشفة ان
قرداحي كان اتفق مع ميقا يف اللقاء الذي جمعها اخريا عىل
سيناريوجاهزللتنفيذمتىحلتمسألةالبيطار.
الســيناريو الذي كانت «الديار» اول من كشف عنه ،ويق
بان يدعو ميقا لجلســة يحرضها قرداحــي ويفتح نقا
بترصيحات الوزير قرداحي ووجوب االستقالة من عدمها  ،واذا
استقالة قرداحي
ارتأت االكرية ان املصلحة الوطنية تقت
فاالخري لن يرتدد باالقدام عىل الخطــوة فيخر عندها معلنا
االستقالة ،ســيناريو من شـــأنه اذا نفذ ان يحف ماء وجه
الجميع ،مبن فيه وجه الحكومة وكرامة وزير االعالم ورئيس
«تيار املردة» ،علا انه حتى اللحظة يقول قرداحي يف مجالسه،
وعىل عكس ما ر ّو البعض  »:ما بدي استقيل».

هـــــكـــــذا تـ ــنـ ــحـ ــر «الـــــــــ ـــــــــورة» نــــاســــهــــا !!
بو عي

فياتحتفلجمعياتاملجتمعاملدينواإلعالماملحيل
الداعم لها عىل اعتبار أن هذا الرقم املفاجىء يف أعداد
املغرتبني املســجلني البالغ  240الفاً عىل حدّ تعبري
البعض ،كفيل بإحداث خضّ ة يف الساحة السياسية ،
فيا واقع الحال أن هذه التنظيات غري متفقة عىل
ء ســوى عىل إنتظار التمويل  ،لكن هل تتحكم
الصدمة بها إذا غابت االموال أو حصلت تطورات غابت
فيهااالنتخاباتالنيابيةعنموعدإجرائها؟؟
يف تفاصيل ما تعيشه هذه الجمعيات واملنصات،
مثة هامش واسع من العداوة وإنعدام النضج يتحكم
ببعض أضلعها ،وفق أوساط سياسية مقربة منها،
والتي غابت عن الســمع لحظة إقرتابها من الصورة
الحقيقية ومعرفة ما يجري يف كواليس التحضريات
لالنتخابات القادمة  ،حيث تروي هذه االوســاط أن
خلال كبريا يرضب بها وفق الصورة التالية:
 -1بداية االمر أن ما يجمع هذه «املنصات»  ،كا يُطلق
عليها ،مع باقي حركات املجتمع املدين «والثوار» مجرد
عناوين ميكن بســهولة ودون تدخل من السلطة أن
تلفحها الخالفات ،ومنها ما هو جوهري يتمثل «باألنا»
املتأصلة داخل كل مجموعة واإلندفاع نحو «الرتؤس»،
وقد ظهرت التباينات والخالفات اىل العلن يف أكر من
مناســبة  ،بيد أن ما أن تظهر حتى تأ املعالجات من
مكان ما ،لكن رسعان ما تتال وليســت من النوع
الشــايف ،فتعود االمور اىل مربعها االول ما يعطي
دليال واضحا عىل االنقسامات الحادة التي تعصف بها.
 -2تبني لدى تقريب املشــهد «الثــوري» وحركات
املجتمع املدين ظهور «رؤيــة» أن البعض منها أصبح
جزءا من السلطة الحالية التي يرفعون شعار الخالص
منها منذ 17ترشين ،لحظة االنتفاض عىل مبلغ «السبع
ســنتات» زيادة عىل فاتورة هاتف الخليوي ،ليتبني أن

الجميــع «إختفى» عن
الســاحة لحظة إرتفاع
الــدوالر اىل  24ألــف
لرية وتســأل االوساط
كيف ميكن املقارنة بني
تحركات ترشيــن منذ
سنتني ومشهد الشوارع
الخاليــة حاليا؟ الجواب
بكل وضوح ولدى العامة
من الناس ،كل الناس ،أن
هذه املنصــات وحركات
املجتمــع املــدين تبدو
وكأنها من كوكب اّخر وحطّت حديثا يف ارض الوطن
ما الذي يؤخر «ثورتهم» بعد أن جاع أطفالهم وأهلهم ؟
ومن أين يؤ ّمنون االدوية للمحتاجني ؟ هل باإلجتاعات
البعيدة عن االضواء أو بواســطة اإلتصال عن بُعد إن
االرض هي االمتحان االسايس لكافة هذه الجمعيات
وإن مل تدوسها األقدام ميكن أن يحصل العكس؟ وكيف
ســيقرتع املغرتبون لكم إن كنتم صــورة مصغرة عن
السلطة؟ أو تظنون االغرتاب غبي اىل هذه الدرجة من
«الهبل» يك يعطيكم صك براءة إلستعال أصواته يف
الوحلاللبناين.
 -3أين جحافل «الثــوار» يف هذه االّونة لإلطاحة
بالســلطة القامئة ،أليس هو املطلب االسايس لهم؟
وأين الهمة يف محاربة الفساد واالحتكار والرسقة؟
وكيف يتم تنايس كل هذه العناوين االساســية لرفع
وتحســني حياة الناس ؟ لكن ما حصل مبثابة كارثة
سمح للسلطة القامئة «بالتندر» عىل مارساتها هي
قياسا عىل خنوع هذه الحركات املجتمعية ،او أكر من
ذلك تقول االوساط نفسها إن التعويل عىل االنتفاضة
كان املبتغى لكل لبنــاين ،لكن تبني أن املنتفضني هم
منا ي االحزاب أنفســهم التي إستغلت ضعفهم

وأنانيتهم وشبقهم نحو «الرتؤس» ،متاما كا يحصل
يف مارســات الطغمة الحاكمــة  ...وبخالف ذلك
ما هي الفروقات املركزية التي ميكن االعتاد عليها
للتفرقة بني السلطة وأداء هذه الحركات ؟ وهل صحيح
مايتمتداولهعنبعضالترصفات«االنتخابية»ليكتمل
«النقل بالزعرور» أن البعض منكم يفتش عن «متويل»
داخيل من املرشحني سبيال للتعاون؟
-4ثمكيفتسمحهذه«الثورة»معحركاتهابتدخالت
مكشوفة من قبل «الغيب» إن مل يكن االمر إدارة شؤونها
وخار «كونرتول» الرقابة من قبل املجتمع املدين؟ كيف
ميكن أن تتم عملية خدمة أهلكم ومســتقبل اوالدكم
ما دمتم بالكاد تالمســون القرار الفعيل املبارش عىل
تحركاتكم؟ وهل تم تطبيق حريف ملسلسل «الخديعة»
ووقع الجميع يف شباكها إن عن حسن نية أو إدراك؟
 -5السلطة يف لبنان ظاملة وسارقة بأقل القدر من
التوصيفات ،وتجويع الناس «وظيفتها» االساسية
واملركزية ،وواجب الخالص منها يف أرسع وقت قبل
رستهم ومنازلهم ،بل محاكمة كل
أن ميوت الناس يف أ ّ
املرتكبني والصامتني عن هذه الجرمية  ...لكن أن يكون
«البديل» مجرد حركات موسمية وفصلية لدى طلوع
الشمس هذه آخر الدنيا ،تختم هذه االوساط؟

ويف هذا االطار ،استغربت مصادر تدور يف فلك 8آذار كالم وزير
الداخلية بســام املولوي عن ان إستقالة قرداحي «طال إنتظارها
والتأخري يزيد من الرضر عىل اللبنانيني» ،باعتبار ان وزير الداخلية
يعرب عن موقف رئيس
املحسوب عىل ميقا يظهر بكالمه وكأنه ّ
الحكومة.
وعليه ،فالتعويل عىل اللقاء الثاليث يف بعبدا ،مل يحدث الخرق
املطلوب واتضــاح الصورة الحكومية ترتقب االســبوع املقبل،
وسلسلة اتصاالت ومشاورات سيكثفها مع مختلف االطراف فور
عودته من الخار  ،وكذلك ما قد تنتج عنه الزيارة املرتقبة لرئيس
الجمهوريةاىل الدوحة.
وباالنتظار فال حكومة وال من يحكمــون ،اال اذا اراد ميقا
تسجيل موقف عىل قاعدة »:سأدعو لجلسة وليحرضها من يريد
وليتحملالجميعمسؤولياته»،سيناريويستبعدهالثنايئالشيعي،
وال ينفيه املطلعون عىل كواليس االتصاالت الحكومية .هل يفعلها
ميقا تسجيال ملوقف تجاه اململكة يف عز االزمة التي تعصف
بحكومة رسمت لها شــعارا «معا لالنقاذ» فباتت تبحث عمن
ينقذها؟

الرشـــــيـــــه :ملـــ تـــمـــر ي ــب ــحــ ســــيــــادة لــبــنــان
ُ
ومــــســــاعــــدة ش ــع ــب ــه عـــلـــى تــــجــــاوز أزمـــتـــه
عقــدت يف قــرص
لوكسمبور  ،برعاية رئيس
مجلس الشــيو يف باريس
جريار الرشــيه ،ندوة حول
الجهود ملســاعدة الشــعب
اللبناين الذي يعيش أزمة غري
مسبوقة عىل كافة االصعدة.
وتســاءل الرشــيه يف
كلمته «عن مفهوم السيادة
اليوم يف وقــت يحتفل فيه ال ي ي ق
لبنان باســتقالله ويعيش
مآيس غري مسبوقة ترضب
اللبنانيني بالصميم .ودعا اىل عقد مؤمتر يشمل
األطراف اللبنانية للبحث يف موضوع السيادة.
واكد أهمية لبنــان ودوره» ،الفتا «اىل انه بلد
الرســالة للعامل عىل الرغم من كل ما يحدث،
نظرا لتنوعه وإرثه الثقايف ،وانه شــكل دوما
مثاال».
وتطرقــت النــدوة اىل العمل االنســاين
واملساعدات التي تقدمها منظمة مالطا لبنان
لكافة الشعب دون أي متييز يف هذه الظروف
الصعبــة التي تجتازها البالد ،حيث شــكلت
محورالندوة يف مجلس الشــيو  ،التي جرت
بحضور عدد كبري من الشــخصيات الربملانية
وعــدد من الوزراء من كل من فرنســا ،أملانيا،
وموناكو ،وأخصائيني يف مجاالت عدة ،منها
الصحة ،الصيدلــة والزراعة ،جاؤوا خصيصا
للمشاركة ولالدالء بشهادتهم حول اإلنجازات
التي قدمتها املنظمة يف التخفيف من معاناة
الشعباللبناين.
والقــى عدد مــن املتحدثني كلــات بهذا

مت

الند

الخصــوص ،مــن بينهم رئيســة مجموعة
الصداقة الفرنسية  -اللبنانية كريستني الفارد
يف مجلس الشــيو  ،والبــري كفوري رئيس
جمعية مالطا-لبنان يف فرنسا.
وحرضت االزمــة الصحية وعىل رأســها
جائحة كورونا والوسائل التي بذلت ملواجهتها،
يف مداخــالت املتحدثني ،الذين شــددوا عىل
رضورة امل يف تقديم املســاعدات الفورية
والرضوريــة للبنانيني يف اكــر من مجال
لتلبية حاجات الشعب اللبناين يف ظل االنهيار
الحاصل يف البالد الذي اصاب معظم القطاعات
من صحية اىل اقتصادية واجتاعية .
واختتم الرشــيه اعال النــدوة اىل جانب
مروان صحناوي الذي شدد «عىل أهمية لبنان
وعىل رضورة مساعدة اللبنانيني الذين هم اليوم
بحاجة ماسة اليها» ،مشددا «عىل ان الواجب
يفرض رضورة تطبيق القيم تجاه االخر ،وتجاه
شعب مكافح يتمتع بالحيوية واملثابرة..
وتوجه صحناوي للمشاركني»،طالبا منهم ال
ترتكوا لبنان ميوت».
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ّ
ً
ّ
ُ
ناخبــــــــــا مــــــــــن امل تربيــــــــــن اللبنانييــــــــــن قــــــــــد تشــــــــــكل «بدايــــــــــة ت ييــــــــــر» ...إال إذا !!!
أصــــــــــوات
ً
دول الخــــــارج تنتظــــــر مــــــن الشــــــعب الــــــذي دعمــــــ انتفا تــــــه ترجمــــــة أقوالــــــه أفعــــــاال فــــــي الصناديق
دوليل بشعالين
جل منهم
يعترب البعــض أنّ املغرتبني اللبنانيني الذين تســ ّ
الســت يف العامل مــن أصل نحو 820
ّ
 244442يف القا ّرات
ميكنهم أن ُيحدثوا «التغيري
اللبنانية،
الجنســية
ألفا ميلكون
ُ
املطلوب» .فاإلنهيــار اإلقتصادي واملايل الذي أصاب لبنان مل
ِ
يأت من العبث ،بل كان لــدول الخار اليد الطوىل فيه بهدف
تغيري النظام يف لبنــان ،أو الذهاب نحو الجمهورية الثالثة.
ميكن أن يحصل إال
وتعتقد هذه الدول بأنّ ما تصبــو إليه ،ال ُ
من خالل اإلنتخابــات النيابية املقبلة ،ولهــذا متُ ّني النفس
تصب أصوات الناخبني لصالح املرشّ حني «املستقلّني» ،أو
بأن
ّ
مرشّ حي الجاعات املعارضة واملجتمع املدين ،عىل ما يجري
جلني
ميكن ألصوات الناخبني املس ّ
تسميتهم ...ولكن هل بالفعل ُ
أن تُشــكّل «ق ّوة تغيريية» بات الجميع يسعى إليها يف لبنان،
من الشــعب املفقّر واملج ّوع والعاطل عن العمل ،وصوالً اىل
األحزاب السياسية التي تُحاول التغيري يف سياساتها لتتالءم
مع املزا الشعبي الجديد؟
أوساط ديبلوماســية عليمة رأت بأنّ السياسات الخاطئة
للحكومات الســابقة التــي حكمت طوال العقــود الثالثة
املاضية ،فضالً عن تحكّــم بعض دول الخار بلبنان ،أدّى به
اىل اإلنهيار الحاصل اليوم عىل جميع الصعد .علاً بأنّ جميع
الخرباء اإلقتصاديني الدوليني يُجمعون عىل أنّ بلداً مثل لبنان
صغري الحجم ،وكثري املوارد الطبيعية ،ويتم ّتع بالطقس الج ّيد
ال ســيا بالشــمس طوال العام ،فضالً عن ثروته النفطية
ميكن أن يفتقر باستمرار اىل املاء والكهرباء ،وأن
املوعودة ،ال ُ
تكون ديونه مرتاكمة وال خطط وطنية لتســديدها ،بل عىل
العكس يجب أن يُصــدّ ر اىل دول الخار الكهرباء ،كا يفعل
عىل صعيد املنتوجات الزراعيــة الج ّيدة النوعية ،وأن يُصبح
بالتايل بلداً منتجاً ومزدهراً...
ولهذا ،فإنّ ما وصل إليه لبنان اليوم ،أسبابه كثرية ،عىل ما
أضافت االوساط ،أبرزها الفساد وهدر املال العام ،وعدم وضع
برامج إقتصاديــة وتنموية محدّ دة ،يقوم املعنيون بتنفيذها.
وهذه الثغــرات هي التي جعلــت املبادرة الفرنســية تضع
«خارطــة طريق» للحكومة اللبنانيــة وطالبتها بتحقيقها،
كا دفعت بصنــدوق النقد الدويل اىل التشــديد عىل إنجاز
اإلصالحات الشاملة لحصول لبنان عىل األموال الالزمة .غري

أنّه يف انتظار حصول هذه
اإلصالحــات املعرقلة بفعل
«تعليــق» عمــل الحكومة
منذ أحداث الط ّيونة يف 14
ترشيــن األول املايض ،وإن
كان رئيسها نجيب ميقا
متفائل بالدعوة اىل استئناف
الجلسات الوزارية لحكومته
بعد عودته مــن زيارته اىل
رومــا حيث يلتقــي اليوم
الخميس البابا فرنســيس،
يتم
وبحصــول هذا األمــرّ ،
التعويل عىل الشعب الذي له
«الكلمــة الفصل» يف بلد ال
يزال يتم ّتع بالدميوقراطية
كل
وبحر ّية التعبــري ،رغم ّ
ء.
وتقول األوســاط نفسها
بأنّ دول الخار تُع ّول عىل أصوات اللبنانيني غري املقيمني عىل
ميثّلــون الفئة األكر نقمة عىل
األرايض اللبنانية ،كونهم ُ
الطبقة السياسية الحاكمة منذ ثالثني سنة وحتى اليومّ ،
وإال
ملا تركوا البالد اىل دول أخرى بحثــاً عن فرص العمل ولقمة
العيش .كــا تجد هذه الدول بأنّ هــذه الرشيحة هي األكر
تح ّرراً من بعض القيود التي يفرضها عليهم اإلقرتاع يف لبنان،
مثل محاوالت رشاء أصواتهم والرشــاوى التي تُدفع من قبل
األحزاب أو بعض اللوائح اإلنتخابية ،وبرأيها أنّ العدد النهايئ
جلني الذين بلغ  244442وفاجأها عىل نحو إيجايب،
من املس ّ
ميكن أن يُشكّل «بداية تح ّول أو تغيري» يف النظام اللبناينّ ،إال
ُ
إذا تلكأ هؤالء بغالبيتهم يــوم اإلنتخاب لذرائع عدّ ة ،أو ص ّبت
أصواتهم بالتايل لصالح األحزاب التــي ينتمون اليها ،وليس
لصالح املرشّ حني املستقلّني من املجتمع املدين.
وعن تجربة انتخاب اللبنانيني املغرتبني التي حصلت للمرة
جعة لناحية إحداث
األوىل يف الدورة املاضية ،مل تكن مشــ ّ
جل آنذاك  92810لبنانيني ،متّت
تغيري ما ،ســيا وأنّه تســ ّ
املوافقة عىل طلبات  82965منهم ،فيا مل تُقبل طلبات 9845
جالً لعدم اســتيفاء الرشوط القانونية ،فيا مل ينتخب
مســ ّ

منهم ســوى  46799أي ما نســبته  56من عدد الناخبني،
و 2 5من إجايل عدد املقرتعني يف لبنان ،أشارت األوساط
نفسها اىل أنّ الظروف مل تعد كا كانت يف العام  2018عىل
اإلطالق .فبعد انتفاضة  17ترشيــن األول من العام ،2019
يعرب عن رأيه بالطبقة السياســية
أصبح الشــعب اللبناين ّ
الحاكمــة بحر ّية أكرب ،من وجهة نظــر دول الخار  ،ولهذا
ثار عليها وطالب بإســقاطها وفق مقولة «كلّن يعني كلّن»،
واليوم تنتظر هذه الدول التــي دعمته ،ودعمت انتفاضته أن
يُرتجم أقواله أفعاالً يف صناديق اإلقرتاع .لفألف ألفألف
فــإذا كان التعويل عــىل لبنانيي الخار  ،عــىل ما عقّبت
االوســاطّ ،إال أنّ هذا ال يعني بــأنّ اللبنانيني الصامدين يف
الداخل ،راضــون عن الطبقة الحاكمة ،غــري أنّ ظروفهم ال
تســمح لهم مبغادرة البالد ،أو اللجــوء اىل الهجرة للتعبري
عن نقمتهم هذه .ولهذا تعتقد االوســاط بأنّه عىل الناخبني
املقيمني أن يتضامنوا أيضــاً مع ناخبي الخار بهدف إحداث
«كتلة نيابية تغيريية» من أكر مــن  30نائباً من أصل 128
تكون قادرة عىل اقرتاح القوانني واملشــاريع التي تتوافق مع
طموحات الشعب.
غري أنّ توزّع اللبنانيني يف سائر دول الخار عىل الطوائف

ُ
ّ
تــــطــــورات كــبــيــرة مــقــبــلــة عــلــى لــبــنــان
تــقــاطــع مــعــلــومــات عـــن
فادي عيد
ينقل وفــق معلومات سياســية ،بأن مواقف
مرجع سيايس حول التط ّورات الراهنة وتراجعه،
جاء ،وفق الحلقة الضيقــة املحيطة به ،لجملة
معطيات داخلية وخارجية بعد أن وصلته رسائل
من بعض أصدقائه يف الخار  ،مفادها أن هناك
ترتيبات سياســية ودســتورية ،وملفات كبرية
تُفتح بــني مجموعة دول الدعم يف دولة إقليمية
بغية عودتها قريباً إىل موقعها العريب والدويل،
إضافة إىل حرش املرجع املذكور ،يف اصطفافات
سياسية فُرضت عليه ،وهذا ما دفعه إىل الحديث
مجدّ داً حول ربط النزاع مع األطراف املقابلة ،ما
يعني أن هناك ،كا ينقل من املحيطني به ،تح ّوالت
وتغــريات مقبلة عىل لبنان ،ولهــذه الغاية أعاد
ّ
النظــر يف فريقه الســيايس واإلنتخايب ،بعدما
كان ي ّتجــه إىل «نفضة» شــاملة ،لكن الظروف
املحيطة بالبلد يف هذه املرحلة اإلستثنائية دفعته
إىل إبقاء القديم عىل قدمه.
وعىل خــط مواز ،بدأ الفرا الســيايس يظهر
بوضــوح يف كل املحطــات السياســية وغري
السياســية التي تحصــل يف البلــد ،أكان عىل
املستوى الحكومي ،أو عىل صعيد مجلس النواب،

إضافة إىل تخ ّوف أخذ يتفاعل عىل خط إمكانية
حصول فرا يف اإلستحقاقات الدستورية املقبلة،
وال ســيا أن ما ينقل ،ومن خالل معلومات من
أكر من جهة سياســية بارزة ،بــإن هناك قلق
ومخــاوف من أن يجري تطيري هذا اإلســتحقاق
النيــايب ،مبعنى أن اإلشــكاليات التي يتذ ّرع بها
يصب
البعض دســتورياً ،وسوى ذلك من الحجج،
ّ
يف خانة السعي لتأجيل هذا اإلستحقاق ،ويتوقّع
من خالل األجواء التي يتــم تداولها يف املجالس
السياســية ،بأن األســبوعني املقبلني حاسمني
لناحية معرفة ماهية ما سيؤول إليه اإلستحقاق
املذكور ،ليبنى عىل ال ء مقتضاه ،عىل خلفية
ترقّب بعض املحطات واإلســتحقاقات السياسية
داخلياً وخارجياً نظراً لرتابط الوضع اللبناين بكل
تفاصيله مع الخار  ،ال ســيا أن موعد معاودة
املفاوضات النووية بني إيــران والواليات املتحدة
األمريكية قد بــات قريباً ،أضف إىل ما يجري يف
سوريا من زيارات ملسؤولني عرب وسواهم ،وبناء
عليه ،فــإن هذه الحركة اإلقليميــة لها تأثرياتها
عىل الداخل اللبناين ،ولكل طرف محيل حساباته
ومصالحه وقراءته ملسار ما يجري يف اإلقليم.
وتشري املعلومات نفسها ،إىل أن هذه األجواء
انســحبت عىل الوضع الحكومي املشلول ،والذي

أطلع ميقاتي على أجواء زيارته الى روسيا والتقى زوارا

ً

بــــــو حبيب  :أعمال إعــــــادة ترميم املرفأ ســــــتبدأ غالبا
ّ
ّ
يتم بطرق سريّة
أوائل العام املقبل ..وحل أزمة الخلي
أشــار وزيــر الخارجية
اللبناين عبد الله بوحبيب»،اىل
إن أعال إعــادة ترميم مرفأ
بريوت ستبدأ غالبا أوائل العام
املقبل».
وأكد بوحبيب يف مقابلة
مع «ســبوتنيك»« ،ان بالده
ليست بحاجة لوساطة لحل
أزمتها مع بعض دول الخليج
العربية ،مشريا اىل أن االزمة
يتــم عالجها بشــكل رسي
و ح ي ي ميق
وبطرق غري معلن عنها «.
وحول وجود وساطة من
التي تربط البلدين .وتطرق البحث اىل ســبل
جهات معينة ،أكد بو حبيب «مل يبدأ أحد بلعب تعزيز التعاون الثنائية عــرب توقيع مذكرات
دور الوســيط حتى ا ن ،لكن نحن نتمنى أال تفاهم يف قطاعي الصحة والثقافة ،باالضافة
يكون هناك وسيط بيننا وبني اململكة العربية اىل املساعدات االنسانية.
السعودية ،ونتمنى أنه بالحوار سنستطيع حل
كا تناوال مرشوع التوأمة بني مدينتي جبيل
كل األمور العالقة».
اللبنانية وكاراجينا الكولومبية .وجرى بحث
من جهة ثانيــة ،زار وزير الخارجية رئيس امكان االفادة من خربة كولومبيا يف التعامل
مجلس الــوزراء نجيب ميقاتيصباح امس يف مع ظاهرة النزوح ،وتقديم الدعم املايل للبنان
الرسايا،واطلعه عىل أجواء زيارته الرسمية اىل ملساعدته عىل تحمل أعباء ايواء النازحني».
روسيا.
كا التقى بو حبيب سفري جورجيا املعتمد
وعرض بوحبيب مع ســفري كولومبيا لدى لــدى لبنــان زازا كانداليك ،وجــرى التوافق
لبنان فرناندو حلو« ،العالقات الثنائية املتينة عىل تطوير العالقات الثنائية عرب تبادل زيارات
تاريخيا عىل الصعيدين االجتاعي واالنساين املسؤولني بني البلدين.

ف ل الله  :الهيكل إن انهار ســــــينهار على الجميع
اســتقبل العالمة الســيد عيل فضل الله،
وفدا من «مدرسة االرشاق ومربة الخري» يف
بنت جبيل برئاســة مديرة املدرسة الحاجة
رابعة بيضــون ،التي وضعته يف أجواء عمل
املؤسسة وانجازاتها والتحديات التي تواجه
العمل الرتبوي والرعــايئ يف ظل الضغوط
االقتصادية والتحديات الصعبة التي مير بها
الوطن.
وتوجه فضل اللــه إىل املوظفني بالقول:
«أنتم لستم موظفني بل أنتم الجزء األسايس

يف هذه املؤسســة ،والتي مل تصل إىل هذا
املستوى املتقدم إال بجهدكم» ،مؤكدا ان «هذه
املؤسســة لن تتخىل عن موظفيها وستقف
إىل جانبهم وســتعمل بكل قوة وجهد عىل
مساعدتهم وتحسني رواتبهم «.
وختم ان «هــذه املرحلة الصعبة واملعقدة
هي مرحلــة مؤقتة وســوف نتجاوزها ان
تضافرت الجهود وخلصــت النيات ،وأدركت
هذه الطبقة السياســية ان الهيكل ان انهار
سينهار عىل رأس الجميع».

ً

تأثّر باألجــواء اإلقليمية والدولية ،عدا عن النزاع
الداخــيل والخالفات والتباينــات حول أكر من
ملف ،كاشــفة بأن اللقاء الرئــايس الثاليث مل
به أحد
يؤد إىل النتائــج املرجوة ،وهذا ما أف
الرؤساء عندما ســئل عن أجواء لقاء بعبدا ،لري ّد
ء أُنجز ،فاألمور
بأنه «ليــس هناك مــن أي
تــراوح مكانهــا ،وكل املجتمعــني أكــدوا عىل
رضورة انعقــاد مجلس الوزراء ،إال أن املســألة
تتجــاوز الجميــع ،وتحتــا إىل تدخالت عىل
أعىل املســتويات من الداخل والخــار  ،باعتبار
أن الخالف عــىل ملفات مثارة حاليــاً ،إمنا هو
موضع متابعة من قبل املجتمع الدويل ،وتحديداً
الفرنســيني ،أي التحقيقــات يف انفجار مرفأ
رصون عىل الوصــول إىل املعلومات
بريوت ،وي ّ
وكل من له صلة بهذا اإلنفجار».
وأخــرياً ،وحيال هــذه األجواء ،فــإن ارتفاع
والصحي قد يؤدي
مؤرش تردّي الوضع املعي
ّ
يف األيام املقبلة إىل عودة الحراك إىل الشــارع،
ال ســيا ،يف ظل نقا يجري داخــل اإلتحاد
العايل العام حــول إقفال البلــد أو العصيان،
والقيام بخطوات كبرية تتاهــى مع ما يعانيه
البلد من كــوارث إقتصادية قد تؤدي ،ويف وقت
ليس ببعيد ،إىل ثورة إجتاعية عارمة.

عـــــــــــدوان  :مــــــا مـــــوقـــــف م ــي ــق ــات ــي
ووزيــــــر املـــــال مـــن انــــــذار «الـــفـــاريـــز»؟

غرد النائب جور عدوان عرب حسابه عىل «تويرت»« :ألفاريز
اعتربت أن املعلومات التي ســلمها مرصف لبنان ناقصة وأنها
تخالــف ما اتفق عليه وتعهد به املرصف قبل إعادة توقيع عقد
جديد ،وأنذرت بفسخ العقد إذا مل تتسلمها خالل  15يوما وهي
مهلة انتهت منذ يومني.فا موقف رئيس الحكومة ووزير املال؟
وتهديد مصري التدقيق الجنايئ وانعكاساته عىل األوضاع».

الـــــــخـــــــازن  :لـــتـــ ـــلـــيـــب امل ــص ــل ــح ــة
الــوطــنـ ّـيــة عــلــى ا رادات الــخــارجـ ّـيــة

طالب الوزير الســابق وديع الخازن ،يف بيان ،املســؤولني
اللبنانيني بـ «تغليب املصلحة الوطنية عىل اإلرادات الخارجية
وعدم انتظار التطورات اإلقليمية والدولية إلنقاذ ما تبقى من
حياة يف لبنان» ،ودعاهم «للقيــام بواجباتهم تجاه مواطنني
انتخبوهم ،ومنحوهم ثقتهم ،ووضعوا عليهم آمالهم».
واذ اســتهجن «هذا التخاذل الالمسؤول ،واإلستسالم أمام
مسلسل الفشــل واإلحباط» ،رأى «يف أداء بعض القيمني عىل
مصالح الشعب بطوالت وهمية واستعراضات كالمية تجنح
نحو الفولكلورية ،دون أن تؤمن للمواطن أبسط حقوقه وأد
مســتلزمات الحياة الكرمية» ،وطالب ب»وضع حد لهذا املوت
البطيء والتعطيل واإلنقسام».
وختم الخازن متوجها بالسؤال عن مصري البطاقة التمويلية
والتحقيقات القضائية ،مطالبا املسؤولني بـ «مصارحة الرأي
العام لجهة ربطهم املســار الداخيل بالتطــورات اإلقليمية،
وبتغليب املصلحة الوطنية عــىل اإلرادات الخارجية إلنقاذ ما
تبقى من حياة يف لبنان».

روكـ ــز  :فــلـ ُـيــوقــفــوا الــبــح ـ عــن مــخــارج
لـــلـــتـــمـــديـــد لــــرئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريّـــة

أكد النائب شامل روكز أنّ «الدســتور واضح جداً يف شأن
انتهــاء والية رئيس الجمهورية ،ويف حــال وصلنا إىل املهل
الدستورية ومل يتم انتخاب رئيس للجمهورية ،تتوىل الحكومة
الســلطة إىل حني انتخابه» .وعن السيناريوهات التي توضع
للتمديد للرئيــس ،قال« :ليوقفوا البحث عــن مخار للتمديد
للرئيس ،فالدستور واضح».
واستبعد روكز يف مقابلة صحافية ،أن يتم «التمديد للمجلس
النيايب الحــايل» ،قائالً« :من الصعب جــداً التمديد للمجلس
النيايب الحايل خصوصاً أنّ معظم القوى ستستقيل من املجلس
يف حال وصل األمر إىل هذا الحــد ،وقد تؤجل االنتخابات يف
حال حدث ء كبري يف املنطقة وانعكس عىل لبنان».

واألحزاب نفسها القامئة يف الداخل ،يجعل إمكانية التنافس
عىل األحجام والكتل النيابية ،تحدّ من نسبة التغيري املطلوب.
فصحيح بأنّ املنظات غري الحكومية كانت األكر نشــاطاً
كل من فرنسا وأملانيا وكندا وأوســرتاليا وأمريكا والدول
يف ّ
العربيــة من املاكينــات الحزبية ،لتشــجيع اللبنانيني عىل
التســجيل للمشــاركة يف اإلنتخابات النيابيــة املقبلة يف
ربيع العام  ،2022غري أنّ األحــزاب موجودة يف هذه الدول،
ولديها منا يها الذين قد يدفعهم «شــدّ العصب اإلنتخايب»
اىل اإلدالء بأصواتهم لصالحها رغــم مغادرتهم للبالد بفعل
سياسيات جميع القوى واملسؤولني السياسيني.
مخصصة لهم يف
لســت مقاعــد
ّ
أ ّمــا انتخاب املغرتبني
ّ
القانون اإلنتخايب الســاري املفعول رقم  44الصادر يف العام
يبت
 ،2017والذي جــرى تعديله أخرياً ،وال يــزال ينتظر أن ّ
املجلس الدســتوري بالطعن بالتعديالت الــذي قدّ مه «الت ّيار
الوطني الح ّر» ،فرتى األوساط أنّ املشكلة تكمن يف صعوبة
الست األساسية يف لبنان.
ّ
تصنيف القا ّرات بحسب الطوائف
فرغم هجرة املسيحيني ،عىل سبيل املثال ،اىل الدول األوروبية
بشكل أســايس ،أو هجرة املســلمني اىل الدول االفريقية أو
تضم
ميكن الجزم بــأنّ هذه الدول أو تلك
ّ
العربية ،غري أنّه ال ُ
كل دول العامل يعمل
لبنانيني من طائفــة مع ّينة واحدة .ففي ّ
ويقيم لبنانيون من جميع الطوائف ،األمر الذي عرقل مسألة
لســت نــ ّواب ميثّلونهم يف
ّ
انتخاب اللبنانيني غري املقيمني
املجلس النيايب بحسب الطوائف ،يُضافون اىل الـ  128مقعداً.
كل قا ّرة ،يحرم
فانتخاب مرشّ ــح واحد من طائفة مع ّينة عن ّ
الناخبــني من الطوائف األخرى مــن أن يكونوا ممثّلني فيها،
يتم اعتاد هذا التعديــل من قبل املجلس النيايب ،إذ
ولهذا مل ّ
وجد أنّ األمر سيثري بعض الحساس ّيات.
وتخ األوساط الديبلوماسية عينها أن يجري منذ اليوم
وحتى موعد اإلنتخابات يف الدول األجنبية والعربية ،كا يف
الداخل اللبناين ،تفجري الشــارع من قبل بعض األحزاب ل
كل منها عطف الرشيحــة املؤيّدة لها ،والتي كانت بدأت
تنال ّ
تبدّ ل موقفها بفعل ما وصلت اليه من تجويع وتفقري وبطالة
ّ
وذل لتأمني اإلحتياجات اليوميــة والحياتية من محروقات،
وغذاء ودواء وغري ذلك .علاً بأنّ املعركة اإلنتخابية الحقيقية
ستجري يف الدوائر املســيحية ،انطالقاً من أنّ الكتلة األكر
ميكن أن يخر منها إسم رئيس الجمهورية املقبل.
حجاً ُ

ّ
تــلــقــى املــزيــد مــن بــرقــيــات التهنئة باالستقالل

بـــــــــري دعـــــــــا لـ ــجـ ــنـ ــتـ ــي املـــــــــــال وا دارة
الـــــى جــلــســة فــــي األول مــــن كــــانــــون األول
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي
املال واملوازنــة واإلدارة والعــدل ،إىل عقد
جلسة مشــرتكة يف متام الساعة العارشة
والنصف من قبل ظهــر يوم االربعاء الواقع
فيه  1كانون االول  2021يف مجلس النواب،
وذلك لدرس إقرتاح قانون معجل مكرر يرمي
إىل وضع ضوابط إســتثنائية وموقتة عىل
التحاويل املرصفية .

عىل صعيد آخــر ،تلقى الرئيس بري املزيد
من برقيات التهنئة بعيد االســتقالل ،ولهذه
الغايــة تلقــى برقيات من رئيــس مجلس
الشــورى العاين خالد بن هالل بن نا
املعويل ،ومــن رئيس املجلــس الترشيعي
الفلسطيني باإلنابة أحمد بحر ،ومن األمني
العام للجمعية الربملانية ا ســيوية محمد
رضا مجيدي.

ّ
األمـــيـــركـــيـــة
الـــــراعـــــي اس ــت ــق ــب ــل الـــســـفـــيـــرة
ّ
فتف  :ش ددنا على حصول ا نتخابات في موعده ا

التقى البطريــرك املاروين
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي يف الرصح البطريريك
يف بكريك ،ســفرية الواليات
املتحدة االمريكيــة يف لبنان
دورويث شيا.
واستقبل الراعي عضو كتلة
«املســتقبل» النائب ســامي
فتفت  ،الذي أكــد بعد اللقاء:
«هــذا الرصح هــو مرجعية
وطنية والتشــاور مع الراعي
هو حاجة ورضورة ،وخاصة
فيــا يت علــق باإلنتخابات الراع م تق
النيابيــة ،حيث شــددنا عىل
رضورة أن تحصــل هــذه اإلنتخابــات يف
موعدها ،كا اإلنتخابات الرئاســية ،وكذلك
إنتخابات املغرتبني التي يجب أن نحرص عىل
حصولها وأال نقبل بأي محاولة إللغائها».
وأوضح «أننــي تطرقــت يف حديثي مع
غبطته إىل عالقــة لبنان بالــدول العربية ،
ينص عىل أن لبنان
وكيف أن إتفاق الطائــف
ّ
بلد عريب الهوية ،وشددت عىل رضورة الدفاع
عن إنتائنا العريب وعىل عدم الســاح ألحد
بأن يأخذنا إىل أي محور آخر».

وبعــد الظهر ،اســتقبل الراعــي بطريرك
الرسيان االنطايك مار اغناطيوس يوســف
الثالث ي ونان .وكان ع رض لقضايا كنســية
واجتاعية ووطنية.
ومسا ًء إســتقبل الراعي ،وفداً من الهيئة
اإلداري ة للمجلــس العام املاروين برئاســة
ميشال متى ،وكانت مناســبة لتأييد مواقف
الراعي الوطنية ولإلســتاع اىل توجيهاته،
كا متنى الوفــد للبطريرك زيارة مباركة إىل
قربص التي يزورها البابا فرنسيس.

أكد نائب رئيس تيار «املستقبل» مصطفى
علو »،أن اإلجراءات اللوجســتية اكتملت
واملاكينة االنتخابية لتيار «املستقبل» جاهزة
لالنتخابات ولكن الخيارات األخرى مل تتبلور
بعد كا كل األحزاب األخرى».
وعن موعد عودة الرئيس ســعد الحريري

اىل بريوت ،قال علو يف حديث اذاعي« :هو
يقرر متى يعود ولكن الوقت قريب».
وعن رجل االعال بهــاء الحريري ،اعترب
علو أنه «طار عىل العملية السياســية
وال وجود سياسيا له وما نعرفه عنه أنّه نجل
الرئيس الشهيد رفيق الحريري فقط».

ال

االم ية

عــــلــــو  :الــــحــــريــــري يُ
ّ
ــــــقــــــرر مـــتـــى ي ــع ــود
وم ــاك ــي ــن ــة «امل ــس ــت ــق ــب ــل» االن ــت ــخ ــاب ـ ّـي ــة ج ــاه ــزة

ّ
األرمــنــيــة فــي لبنان
لجنة ال ــدف ــاع عــن الــقـ ـ ّـيــة
ّ
رحـــــبـــــ بــــاقــــتــــراحــــي الــــبــــرملــــان الـــهـــولـــنـــدي

رحبت لجنة الدفاع عــن القضية األرمنية
يف لبنان يف بيــان ،ب»القرارات التي اتخذها
الربملان الهولندي» ،آملة أن» تستجيب الحكومة
الهولندية للدعوة الرصيحة والعادلة الصادرة
عن الهيئة الترشيعية».
وبحســب البيان« ،اعتمد الربملان الهولندي
اقرتاحــني يف  23ترشيــن الثــاين بشــأن
االستفزازات األذرية ضد أرمينيا وأرسى الحرب
األرمــن» ،ودعــا الربملان يف االقــرتاح االول
«الحكومة إىل العمل بشكل مشرتك مع االتحاد
األورويب ،إلجراء تحقيق مســتقل يف حقائق
الرصاع بني أرمينيا وأذربيجان وإبال النتائج إىل
الربملان يف أقرب وقت ممكن .ويشري االقرتاح

الثاين إىل املشــاكل الخطرية لحقوق اإلنسان
وحرية التعبري وحرية اإلعالم يف أذربيجان،
والتي تزداد عمقا ،كا ويشري االقرتاح أيضا إىل
أرسى الحرب األرمن الذين ال يزالون محتجزين
بشكل غري قانوين يف أذربيجان».
كا دعا الربملــان الهولندي الحكومة« ،إىل
اســتخالص النتائج مــن املواقــف املذكورة
أعاله خالل محادثات بــني االتحاد األورويب
وأذربيجان يف إطــار قمة الرشاكة الرشقية،
مع األخذ يف االعتبار مشاركة أذربيجان وهي
دولة بعيدة عن قيم االتحاد األورويب يف قمة
الرشاكة الرشقية التي ســتعقد يف  15كانون
األول من هذا العام».
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
كلات يف زمن الغربة
فهد الباشا
1ـ كلا ضاقت بالناس السبل ،كرت أسئلتهم الصعبة،
وضاعت عليهم االجوبة ،ليتضاعف ،اذ ذاك ،شــعورهم
مبرارة الغربة ،غربة يف املكان ،وغربة يف الزمن.
2ـ عىل اية حقيقة م ّرة ينطوي قول القائلني ان الخطاب
الطائفي يشد العصب يف االستثار االنتخايب؟ انه اقرار
يــح ،وان غري صحيح عىل اطالقــه ،بأن من يتوجه
وعي
اليهم مثل هذا الخطاب هم ليســوا ،فقط ،ناق
ووطنية ،بل هم ،اىل ذلك ،هذا « النوع» من الناس ،الذين
يندرجون يف صفوف املصنفني « جاهري وكوارث» .متى
نصل اىل مرحلة الجاهــري التي متنع حصول الكوارث؟
الجــواب الوحيد فصل الدين عن الدولــة .واال فمزيد من
الكوارث ومزيد من «البكاء و يف االسنان».
3ـ الذين تنســيهم العزة بقمة بلغوها ،يف سابق من
زمن ،عن التطلع ،يف مراتب الرصاع ،اىل قمة أعىل ،واىل
احتســاب تبدل الطقس يف االعــايل ،عصفت بهم رياح
القمم ،فعادوا ،مع العصف ،اىل املنحدرات.
4ـ ما معنى الثقافــة ،يف محصلتها األخرية ،غري أن
تكون هــي املثقف حاملها بعينــه ،ويف مختلف جوانب
حياته؟

حــجــار :الحكومة بو عها الحالي
ّ
ال تستطيع حل أزمة عمالة األطفال

رأى وزير الشــؤون االجتاعية اللبناين هيكتور حجار يف
حديث تلفزيوين« ،أن الحكومة بوضعها الحايل ال تســتطيع
حل أزمة عالة األطفال».
وشدد عىل انه «سيتم تأمني التمويل للبطاقة التموينية»،
مؤكدا ان «أعداد كبرية من أبناء الشــعب سيســتفيدون من
البطاقة التموينية».

ً
وهاب :قد يكون األبي طبيبا ناجحا
لكنه وزي ر صحة فاشل ندعو قالته

ً

اشار رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب يف ترصيح
له عرب وســائل التواصل االجتاعي ،اىل انــه «قد يكون فراس
األبيض طبيب ناجحا لكنه حتاً وزير صحة فاشل ،لذا ندعو إىل
إقالته ألن الناس يتم إذاللها يومياً عىل أبواب املستشفيات».

<إقفال أقسام كورونا في عدد من املستشفيات»

ّ ُ
ـي مقلق
ع ــراج ــي :الــو ــع الــصــحـ
ونــســبــة ا صـــابـــات تــخــطـ الــــ

حةالنيابيةالنائبعاصمعراجي،أنّ «الوضع
اكدرئيسلجنةالص ّ
الصحي اليوم مقلق» ،موضحا أنّ ما يدعو للقلق هو تخطّي «نسبة
ّ
اإلصابات اإليجابية عتبة الـ  8يف املئة ،فيا املسموح عاملياً من
قبل منظّمة الصحة العاملية هو  5يف املئة ،إضافة اىل ارتفاع عدد
الوفيات يف الوباء ،ناهيك عن شغور حواىل  400رسير يف غرف
العناية الفائقة ،والتف يف املدارس والجامعات».
وعىل أبــواب فصل الشــتاء ،تخ ّوف عراجــي من عودة
التجمعات يف املنــازل والحفالت والســهرات واألفراح يف
األماكن املغلقة ،خصوصا أنّ رسعة انتشار «دلتا» كبرية جداً،
فهذا الوباء ينترش بشــكل رسيع أي ميكن أن يلتقطه الفرد
مبجرد اإلختالط مــع مصاب ملدّ ة  15ثانية فقط ،يف حني انّ
الشــخص كان يحتا لـ  15دقيقة من االختالط مع مصاب
بكورونا سابقاً ليلتقط الوباء «.
كا جدد عراجي مطالبتــه االلتزام باإلجــراءات الوقائية،
خصوصاً أنّ القطاع الصحــي مي ّر بظرف دقيق وصعب يرتافق
مع هجرة عدد كبري من األطباء واملمرضني واملمرضات ،وإقفال
أقسام كورونا يف عدد من املستشفيات خصوصاً الخاصة منها
يف األشهر القليلة املاضية كون اإلصابات انخفضت يف شهري
حزيران ومتوز ،وبسبب األزمة اإلقتصادية والنقص يف الطواقم
الط ّبية ِ
كل ذلك الكلفة اإلستشفائية املرتفعة.
أضف اىل ّ
وعن اإلجراءات التي ستتخذ للحؤول دون العودة اىل اإلقفال
الجزيئ أو الشــامل ،كشف عراجي أنّ حواىل  150ألف رسالة
بغض النظر عــن الفئات العمرية يك
ّ
ســتصل اىل لبنانيني،
يحجزوا مواعيدهم لتلقّي الجرعة األوىل والثانية من اللّقاح.

الـــــبـــــزري :مــــن الـــصـــعـــب الــتــمــيــيــز
بــيــن الــرش ـ وا نــفــلــونــزا و «كــورونــا»

اشــار عضو اللجنة الوطنية لألمــراض الجرثومية عبد
الرحمــن البــزري ،اىل انه «يســمع الكثري من املناشــدات
واإلعرتاضات من أهــايل الطالب حول األســاليب الوقائية
املتبعة يف بعض املدارس ،ونحن نسعى لبدء التلقيح لألعار
الصغرية وطــالب املدارس ،وأدعو لتفعيــل الحملة الدعائية
لتشجيع األهايل والطالب عىل التلقيح».
ولفت البزري يف حديث تلفزيوين ،اىل انه «من الصعب جداً
التمييز بني الرشــح أو اإلنفلونزا أو كورونا والطريقة الوحيدة
هي إجراء فحص الـ « »PCRلتفــادي تعريض العام الدرايس
لكارثة ،خصوصاً أننا منر بفرتة صعبة يف البلد من نواح عدة».

أهالي زحلة ناشدوا األبي إعادة فت
أقسام «كورونا» في مستشفيات املنطقة

ناشد أهايل مدينة زحلة والقضاء وزير الصحة فراس األبيض
«متابعة مســألة اعادة فتح اقســام كورونا يف مستشفيات
زحلة والجوار بعد إقفالها بسبب تضاؤل اعداد املصابني بنسب
كبرية ،والتي عاودت االرتفاع يف ا ونة األخرية».
وبعد املتابعة الحثيثة لهــذا املوضوع مع املعنيني ،تبني ان
إدارة مستشــفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي يف زحلة
جاهز الستقبال مرىض الكورونا
والطاقم الطبي والتمري
واالدوية متوافــرة ،اال ان األطباء املعالجني يف هذا القســم
يرفضون املناوبة بســبب التعرفة املتدنيــة التي تقدمها لهم
وزارة الصحة .كذلك ،يف مستشــفى بعلبــك الحكومي قد ال
تتوفر الغرف يف بعض االحيان وال الســيارات املجهزة لنقل
مرىض كورونا اليه.

تقارب انتخابي بين «االشتراكي» و «املستقبل» و «القوات» ...وبقاء الحساسية بين جعجع والحريري
إعالن التحالف النهائي ينتظر نتائ الطعن ...وجالء الصورة ا نتخابية
ابتسام شديد
باســتثناء اإلعالن الرصيح الذي صدر عن النائب السابق
وليــد جنبالط يف شــأن التحالف مع حــزب «القوات» يف
رسب عن إجتاع النائب
اإلنتخابــات النيابية املقبلة ،وما تــ ّ
تيمور جنبالط يرافقه النائب وائل ابو فاعور مع رئيس «تيار
املستقبل» سعد الحريري ،والذي تناول الوضع السيايس العام
واالنتخابات املقبلة لكنــه أحيط بالرسية املطلقة ،فال ء
جديــد ومؤكد بعد حول كيفية تعاطــي األطراف الثالثة يف
معراب واملختارة وبيت الوســط مع بعض يف األيام املقبلة،
حيــث ان كل طرف عىل نقيض مع الثاين ،كا ان األمور غري
منتظمة بشــكل واضح بني الحريري ورئيس حزب «القوات»
ســمري جعجع ،وان كانت القواعد الشعبية يف هذه املرحلة
تتالقــى مع بعضها يف مقاربة الواقع الســيايس وامللفات،
حيث تظهر التباينــات يف التعاطي مع األزمات ويف العالقة
مع حزب الله ،فالنائب السابق وليد جنبالط ينتقد الحزب لكنه
يحاف عىل ربط النزاع معــه ،فيا اختار الحريري ان يبتعد
عن التســخني مع الضاحية مكتفيا بالتصعيد ضد العهد  ،يف
حني ذهب جعجع اىل املواجهــة ،ويجتمع الثالثة عىل مبدأ
االستقالة من املجلس النيايب يف حال تعذر اجراء اإلنتخابات،
كا بدأ يترسب من األجواء املحيطة مبعراب واملستقبل.
مع ان األطراف الثالثة يتجهــون اىل التحالف معا يف 27
آذار ،فــان بوادر التفاهم الســيايس وااللتقــاء بني قياد
«القوات» و»املســتقبل» ليســت متوافرة ،بعكس ما هي بني
جنبالط والحريري الذين يتخاصان بشــدة ثم يلتقيان بعد
فرتة وجيزة ،يف حــني ان التالقي بني الحريري وجعجع غري
مطروح وظروفه معقدة.
يف املبدأ ،فــان أي خطوة للتالقي مجددا تحتا  ،كا تقول
مصادر سياســية مواكبة ،اىل تنازالت من قبل احد الطرفني
واىل وسطاء لتسهيل اإلتفاق مجددا ،وهذا األمر غري مطروح
بعد بانتظار معرفة مصري الطعن الذي تقدم به التيار الوطني
الحر لقانون اإلنتخاب وجالء الصورة اإلنتخابية.
بني ثاليث «املستقبل» و «القوات» و «االشرتايك» ال يوجد

مشــكلة يف اإلنتخابــات،
لكن هناك حساسية تتحكم
بعالقة معراب و «املستقبل»،
فالحريــري ال يشــعر انه
مرتــاح يف تحالفاته التي
أســقط معظمهــا يف يوم
اإلعتذار الشهري عن ترؤس
الحكومة.
ومع ان الحريري مل يعلن
موقفا مــن االنتخابات بعد،
اال ان األرجح انه مصمم عىل
خوضها من بوابة املعارضة
القاسية ،وقد أنهى ترتيبات
العودة اىل نبض الشارع مبا
يتالءم مع متطلبات املرحلة
وهواجس بيئته ،وعىل هذا
األساس وضع خطا فاصال
ونهائيا مع الرئاسة األوىل،
وأعلن الحرب عىل التيار الوطني وفريق  8آذار.
ال يبدو الحريري الخار من أزمات كبرية حريصا عىل أحد
من حلفائه السابقني باستثناء عالقته التاريخية مع املختارة
واملميزة ،عىل الرغم من الخضات السياسية مع عني التينة ،اذ
تؤكد املصادر ان بري هو الحليف االســتثنايئ عىل الرغم من
األجواء امللبدة يف ســاء عالقتها وإستياء األخري من قرار
إعتذار الحريري.
العالقة مع معراب ملتبســة وغري واضحة املعامل ،وميكن
الجزم بعدم وجود مساحات تالقي مهمة ،فمواقف الحريري
قبل فرتة تضمنت اســتهدافا متعمــدا لجعجع يف موضوع
رئاسة الجمهورية بقوله «ان جعجع أ مبيشال عون ورمى
التهمة علينا« ،األمر الذي ســبب يف ذلك الوقت اشــكالية
واستتبع ردود فعل ومواقف بني معراب و»املستقبل» ،اذ يعترب
التيار األزرق ان «القوات» مل تسم الحريري يف االستشارات،
وان جعجع حاول عقد اتفاق مع رئيس «تيار املردة» سليان

جــــوالت مــيــقــاتــي ...حـــــراك ف ــي ال ــوقــ ال ـ ــائــع؟
هيام عيد
تتساءل أكر من جهة سياسية عن جوالت رئيس الحكومة
نجيب ميقا إىل كل من تركيا والفاتيكان ،يف حني تغيب جوالته
عن بعض الدول املؤثّرة يف لبنان سياسياً واقتصادياً ،وهذا من
ظل التطورات املتسارعة عىل خط األزمة مع دول
الطبيعي يف ّ
الخليج .ويف هذا املجال تشري معلومات إىل أن رئيس الحكومة،
تلقى اتصاالت مؤخراً من أصدقائه من كبار املســؤولني األتراك
بغيــة وضعه يف أجواء تواصلهم مع الــدول الخليجية ،بعدما
وعده وزير الخارجية الرتيك محمد جاويش أوغلو ،بأنه سيتوىل
مهمة الوساطة مع قيادات دول مجلس التعاون الخليجي ،مع
العلم أنه كان ســبق مليقا  ،وقبل زيارة أوغلو إىل بريوت ،أن
كان يف هذه األجواء عندما التقى بالرئيس الرتيك رجب الطيب
أردوغان .وبالتايل ليس هناك أي ء عىل النار أو مثة خطوات
تؤرش إىل أن هناك إيجابيات لعودة األمور إىل ما
ّ
من شــأنها أن
كانت عليه أو حتى نوعاً من الحلحلة عىل هذا الصعيد.
وعليه تضيف املعلومــات ،أن رئيس الحكومة يحاول ،وأمام
تعطيل مجلس الــوزراء والوقت الضائع داخلياً وخارجياً ،وقبل
اإلستحقاق اإلنتخايب النيايب ،الحصول عىل بعض الدعم ،ولو
ليس باملستوى املطلوب ،من أجل الحفا عىل بعض مق ّومات
الصمود إجتاعياً وطبياً وتربوياً من بعض الدول ومنها تركيا،
إذ مثة أجواء من أنه قــد يحصل عىل دعم يف هذا اإلطار بفعل
صداقته مع الرئيس الرتيك ،خصوصاً وأن بعض املســاعدات
قــد قدمتها أنقرة إىل لبنان يف ا ونة األخــرية ،كا أن القيادة
حل
الرتكية متلك دوراً مؤثراً ميكن من خالله مساعدة لبنان يف ّ

أزماته مــع دول الخليج ،إىل
ملفات أخرى سياسية وأمنية
واقتصادية.
ويف هذا املجال أيضاً تندر
زيارة ميقا إىل الفاتيكان،
حيــث تشــري املعلومــات
نفسها إىل أن طابعه تقليدي
وروحي ،ملــا يربط الكريس
الرسويل بلبنان من عالقات
تاريخية ،يف الوقت الذي ما
زال فيه الفاتيكان يلعب دوراً
واضحاً من خــالل الضغط
عىل زعاء دول القرار املعنية
بلبنان ،لحضّ هم عىل مساعدة
اللبنانيني لخرو هذا البلد من النفق الذي يقبع به ،وعليه ،فإن
ميقا سيطلب من قداسة البابا فرنسيس األول ،املساعدة يف
هذا السياق.
وتوازيــاً ،تؤكد املعلومات املتابعة لحركــة رئيس الحكومة
وللمسار السيايس العام ،بأن لبنان أمام محطات مفصلية خالل
األســابيع املقبلة ،ويف املقابل ،ليس بوســع ميقا أو سواه
يف مثل هذه الظروف أن يتوصل إىل حل األزمات الكبرية ودفع
املجتمع الدويل إىل مســاعدة لبنان بالشكل الذي كان يحصل
يف محطات ســابقة ،من خالل مؤمترات دعم مبارش ،حتى أن
األموال التي خصصها مؤمتر»سيدر» مج ّمدة ومل تُرصف يف هذه
املرحلة ،الرتباطها برشوط سياسية وإصالحية وأمور أخرى،

ّ
«الداخلية» لالنتخابات
بح مع زوار جهوزيّة

أكّد وزير الداخلية بســام
املولوي يف حديث صحايف،أن
«أي تأخــري يف حــل األزمة
الدبلوماسية مع دول الخليج
يهدد بالتأثري عىل حياة املزيد
من اللبنانيــني الذين يعانون
من أزمــة إقتصادية خانقة،
وحل األزمة يبدأ باســتقالة
وزير اإلعالم جور قرداحي
الذيأثارتترصيحاتهحفيظة
السعودية»،ووصفاإلستقالة
املولو م تق
بأنه «طال انتظارها».
أضاف «هذا يستغرق وقتا
طويال ..يجب أال يســتغرق األمر أكر من شهر
حتى تتم تسوية األزمة ..كان يجب أن يستقيل
مبكرا .كان يجب أن يســتقيل عىل الفور ...كل
تأخرييلحقرضراأكربباللبنانينيسواءيفلبنان
أو يف الخليج».
وحذر املولوي من «إمكانية توســيع نطاق
حظر االسترياد السعودي ليشمل جميع أنواع
التجارة مع دول الخليج ،ما قد يهدد أيضا توظيف
أو إقامة اللبنانيني الذين يعيشون هناك» ،مشددا
عىل أنه «يجب أال ننتظر إحكام الخناق عىل أعناق
جميع اللبنانيني حتى نتخذ اإلجراءات التي كان
من املمكن أن نتخذها يف وقت ســابق وبشكل
أسهل .أعتقد أن التأخري يزيد من تعقيد األزمة».
ولفت إىل أن «قرداحي لن يستقيل ألنه يحتا

االســتحقاق االنتخايب ،وتفاعلهم معها» .ودعا
إىل «اإلقبال بكثافة عىل االقرتاع لرتسيخ األعراف
الدميوقراطيــة من خالل مارســة حقهم يف
التصويت واختيار من يجدونه أهال لتمثيلهم».
وحيــا القصيفــي «حاســة الصحافيــني
واالعالميني الذين تســجلوا عىل الجدول النقايب
بأعــداد كبرية» ،وحثهم عــىل «الحضور إىل مقر
االتحاد العايل العــام يف األول من كانون االول

وقد تعقدت هذه املسألة أكر بعد األزمة اللبنانية ـ الخليجية ،ما
يعني أن رئيس الحكومة يعمل عىل تدوير الزوايا وإبقاء الخطوط
مفتوحة مع بعض الدول التي ميكن أن تشكّل سنداً للبنان يف
هذه الظروف اإلســتثنائية  ،مبعنى أن هناك استحقاقات يف
املنطقة لها صالت وتأثــري عىل مجريات األوضاع املحلية ،يف
حني يزداد حجم املخاوف مع انهيار العملة الوطنية ودخول لبنان
يف الفوىض املجتمعية.
وعىل هذه الخلفية ،تكشف املعلومات بأن تدابري أمنية بدأت
خضم الوضع الحايل
تتخذ خوفاً من أي تطورات مستجدّة يف
ّ
املأزوم سيايس واقتصادياً وحياتياً ،يف ظل انسداد األفق وعدم
مؤرشات إيجابية قد تنبئ مبعاودة جلسات الحكومة
ّ
بروز أي
يف وقت قريب ،عىل الرغم من اللقاء الرئايس يف بعبدا.

ترأ ا جتماع األول لهيئة التخطي ولجان املناه

املـــولـــوي :إســتــقــالــة قـــرداحـــي طـــال إنــتــظــارهــا
والــتــأخــيــر يــزيــد مــن الــ ــرر عــلــى اللبنانيين

الــحــلــبــي:الــجــذع الــتــربــوي يــحــتــاج ر يـــة جــديــدة

س ا
إىل موافقة مؤيديه السياسيني ،مبن فيهم حزب
الله».
من جهة ثانية ،اســتقبل وزير الداخلية يف
مكتبه بعد ظهر أمس ،ممثلة األمني العام لألمم
املتحدة يف لبنان يوانا فرونتسكا ،وتم البحث يف
نتائج منتدى االنتخابات الذي عقد الشهر الفائت
يف الوزارة والخطوات الالحقة التي ســتليه،
كا التحضريات اللوجستية واالدارية الجارية
والجهوزيةالتامةإلجراءاالنتخاباتاملقبلة.
وكان استقبل قبل الظهر مديرة مكتب لبنان
يف املعهد الدميوقراطي الوطني  NDIايكاترين
ســرياتزي .ومتحور البحث حــول الجهوزية
التامة لوزارة الداخلية عىل املستويني اللوجستي
واالداري لالنتخابــات املقبلــة ،والتحضريات
الجاريةبهذاالخصوص.

ّ
ّ
الــقــصـ ّـيــفــي رحـــــب بـــارتـــفـــاع عــــدد امل ــرش ــح ــي ــن الن ــت ــخ ــاب ــات نــقــابــة امل ــح ـ ّـرري ــن

رحب نقيــب املحررين جــوزف القصيفي ،بعد
إغالق باب الرتشــيحات لعضويــة مجلس نقابة
محــرري الصحافــة اللبنانية« ،بارتفــاع عدد
املرشحات واملرشحني إىل  ،28سيتنافسون للفوز
بـ  12مقعدا تشكل مجموع املجلس الذي سيتوىل
إدارة النقابة يف والية مقبلة مدتها ثالث سنوات».
ورأى يف ذلــك «داللــة بالغــة عــىل اهتام
الزميالت والزمالء باستحقاقات النقابة ،ال سيا

فرنجية ،وعندما فشل االتفاق سار بخيار الرئيس عون بهدف
تقاسم النفوذ واملواقع يف الدولة ،وهو املسؤول عن جزء من
التسوية مع العهد والتيار وليس كلها .فـ «املستقبل» بحسب
مصادره ،مل يؤســس لها و كان آخر امللتحقني بها ،ويف وقت
ســابق اعتربت «القوات» ان الحريري »تعر» يف مهمته ومل
يستطع القيام بالدور املطلوب وهو ليس رجل ادارة املرحلة.
املتابعون لعالقة معراب وبيت الوسط يتحدثون عن عالقة
غري منتظمة منذ فرتة طويلة ،فالجرة انكرست بينها  ،ولدى
معراب تحفظات عىل الحليف السابق يف بيت الوسط بسبب
التسوية الرئاســية التي ترضرت منها «القوات» .وعليه فمن
املؤكد ان العــودة اىل التحالفات الســابقة يحتا اىل توفر
رشوط شــخصية وسياسية من جهة الطرفني ،فالعالقة لن
تستقيم بعد املتغريات السياسية  ،فجعجع تقدم عىل الساحة
املسيحية وتحول اىل رجل الســعودية األول يف لبنان  ،فيا
الحريري مرت عالقته باململكــة بتوترات خطرية وهو اليوم
مربك يف خياراته السياسية املقبلة.

حيث تجرى عملية االقرتاع من الســاعة التاسعة
صباحا حتى الخامسة من بعد الظهر».
وختم «إن هذا االســتحقاق يدل عىل متســك
الصحافيني واالعالميني بنقابة محرري الصحافة
اللبنانية ،وإقرارهم بدورها الكبري عىل املستويني
الوطني واملهني ،وحضورهــا الفاعل يف املجتمع
اللبنــاين .اىل امللتقى يف األول مــن كانون األول
املقبل».

ال

امل

و

اال ت

ترأس وزير الرتبيــة والتعليم العايل عباس
الحلبــي اإلجتــاع األول لهيئــة التخطيط
ومتابعة أعال لجــان املناهج،الذي عقد يف
املركز الرتبوي للبحوث واإلمنــاء ،وقال« :إن
العرض املفصل الذي نشــهده حول التوجهات
العامة للمناهج ،جاء نتيجة دراسات وأبحاث
أعدتها مشــكورة «لجنة وضــع التوجهات
واإلطار املرجعــي للمنهج املطور» املكلفة من
املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء منذ نحو ستة
أشهر .ويهمني أن أشــري إىل أن وزارة الرتبية
واملركــز الرتبوي للبحوث واإلمنــاء مل يتبنيا
هذه املســودة بعد ،وبالتايل فإننا نضعها بني
أيديكم لدرســها ووضع مالحظاتكم عليها،
لننطلق نحو الخطوات العملية املقبلة ،وفاقا
لروزنامة محــددة ،وبالتايل فإن ما يخر من
بني أيديكم سيكون موضع مناقشة يف ورشة
عمل مصغّــرة تضم «هيئــة التخطيط العام
واملتابعة» و»لجنة وضــع التوجهات واإلطار
املرجعي للمنهج املطّور» ،وتعقد يف  9و  10و
 11كانون األول  .2021ومع إنتهاء الورشــة،
يصــار إىل إعداد املســودة الثانية للتوجهات
العامة للمناهج ،ويتــم توزيعها عىل أعضاء
«املجمع الوطني الرتبوي» لدراســتها وإعطاء
املالحظات يف شــأنها ،عىل أن يصار إىل عقد

الورشــة الوطنية الكربى يف  13و  14و 15
كانون الثاين  ، 2022بحيث تصدر عنها املسودة
األخرية للتوجهات واملســودة األوىل «لإلطار
الوطنيللمناهج».
وتابع «كل منكم يف موقعه الرتبوي واإلداري
والتخطيطي ،وكل إدارة ومؤسســة وجامعة
متثلونها ،يشكل ركيزة مهمة من ركائز تطوير
املناهج وارتباطها بســوق العمــل ،وتطوير
الشهادات ومسار التخصصات يف التعليم املهني
والتقني والجامعات.إن الجذع الرتبوي املتمثل
بالتعليمماقبلالجامعي،يحتا إىلرؤيةجديدة
من الروضة إىل التعليم األســايس وصوال إىل
التعليم الثانوي ومســارات املتابعة يف التعليم
املهني والتقني وانتقاال إىل التعليم العايل».
وختــم الحلبــي «إن التعليــم املهنــي
والتقني أكر ما يحتاجه مجتمعنا يف ظل
كســاد العلوم اإلنســانية األخرى وتتوفر
له بســهولة فــرص العمل .رمبــا مل تبق
علوم ومهن يف املســتقبل مــا تعودناه
يف إختصاصاتنــا إن لــم نكــن مهيئني
لتلقــي العلــوم الحديثــة والتكنولوجيا
املتطورة وإتقانهــا .فلنحاف عىل مزايانا
التفاضليــة التي تجعل مــن اللبناين فردا
فذا قابال للحياة واإلستمرار».

الخميس  25ترشين الثاين 2021

حــــــزب اللــــــه التقــــــى مخاتيــــــر صيدا

ر

دم

تفقد ومنجيــــــان موقع «الكونســــــرفتوار» في ّ
بية

املرت ــــــى  :هنــــــاك مــــــن يعمــــــل علــــــى تحويل
ّ
الطائفية
كارثــــــة انفجــــــار املرفــــــأ أداة ســــــت ارة

يدا

نظم فرع العالقات ملنطقة صيدا يف حزب الله ،لقاء حرضه
مخاتري املدينة يف ديوانية الشهيد نادر جركس يف حارة صيدا
حيث استقبلهم معاون مسؤول ملف االحزاب يف الحزب عيل
ضاهر ،مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر ،مسؤول فرع
العالقات يوسف ســلان ،أحمد الجبييل ،أحمد دكور وعيل
الزينو.
وأشــار بيان للحــزب اىل أن «اللقــاء كان فرصة لتناول
األوضاع السياســية واالجتاعية يف صيدا خصوصا ولبنان
واملنطقــة العربية عمومــا ،من خالل حــوار دام أكر من
ســاعتني حيث قدم ضاهر فيه عرضا وافيا للمستجدات عىل
الساحتني اإلقليمية والداخلية».
وأكد املخاتــري «رضورة التواصل يف املجتمع الصيداوي إذ
يجب أن يتحمل الجميع مســؤولياته يف الحفا عىل تنوعه
خصوصا يف تلك الظروف الصعبة التي متر بها البالد».
واختتم اللقاء مبأدبة عشاء عىل رشف الحضور.

ّ
«تجمــــــع العلمــــــاء»  :التخاذ قــــــرار بحق
ّ
البيطــــــار كمقدمــــــة الجتمــــــاع الحكومة

عقد املجلس املركزي يف تجمع العلاء املســلمني اجتاعه
األسبوعي ،وأعلن يف بيان ،ان «مشهد لقاء الرؤساء الثالثة
يف قرص بعبدا بعد احتفاالت عيد االســتقالل كان باعثا عىل
األمل يف الخرو من حال عــدم االتزان التي يعانيها الوطن،
والذي أدى اىل مزيد من الشــلل يف كثري من القطاعات والتي
وصلت إىل حد تهديــد املواطن يف صحته عرب فقدان األدوية
لألمراض املستعصية واملزمنة ،وإذا ما وجدت فإن أسعارها ال
يستطيع املواطن أن يوفرها ما يجعله عرضة لفقدان حياته
يف أي وقت».
أضــاف «غري أن هذا األمــل تــال اذ مل يعقد اجتاع
ملجلس الوزراء ومل تذلــل العقبات التي متنع انعقاده وأهمها
التحقيقات املشــبوهة للمحقق العديل طــارق البيطار التي
اعتمدت االستنســابية وذهبت يف اتجاه االخالل بالواجبات
الوظيفية ،ضاربــا بعرض الحائط املســألة األهم وهي من
أدخل هذه املواد إىل املرفأ؟ ومن سمح بتخزينها؟ ومن سمح
بتلحيــم األبواب؟ وكل هــذه األمور كانت تصــدر بقرارات
قضائية ومل يسمع من املحقق العديل أي استدعاء لقاض من
هؤالء الذين اتخذوا قرارات كهذه بحجة أن املوضوع مختص
بهيئة قضائية خاصة ،يف حني أنه اســتدعى نوابا ووزراء،
مع العلــم أن هذا األمر ليس من اختصاص القضاء العديل بل
من اختصاص املجلس األعىل ملحاكمة الوزراء والرؤساء ما
يطرح االشتباه بهذا القايض وسعيه اىل إصدار قرار سيايس
ال عالقة للحقيقة والعدل به».
ولفت اىل «أننــا يف التجمع ،وبعــد درس لألوضاع عىل
الصعيد املحيل واإلقليمي ،ندعــو الحكومة اىل االنعقاد يف
أرسع وقت التخاذ قرار يف حق القايض البيطار ،أو أن يتوىل
ذلك مجلس القضاء األعىل لتكون مقدمة لعقد مجلس الوزراء
والعمــل عىل حل املشــاكل االجتاعيــة واالقتصادية التي
يعانيها املواطن اللبناين».

الجي

مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

 :تنفيذ رمايــــــات في حقل الطيبة

أعلنت قيادة الجيش اللبناين عرب تويرت ،عن «تنفيذ رمايات
لوحدات من فو التدخل الخامس مبختلف انواع األســلحة
املتوســطة والثقيلة يف حقل رمايــة الطيبة مع مبيت لييل
لرسية الدعم يف الفو  ،تخلله رمايات مضيئة ومتارين.

تــوقــيــف عــصــابــة بتهمة خــطــف سائقي
«فـــــانـــــات» وس ــل ــب ــه ــم بـ ــق ـــوة الـــســـالح
وتـ ــهـ ــريـ ــب أشــــخــــا عـــبـــر الــــحــــدود

أعلنت املديريــة العامة
لقــوى األمــن الداخيل -
شــعبة العالقات العامة،
يف بال لها انه «يف إطار
املتابعــة املســتم ّرة التي
تجريها شــعبة املعلومات
يف قــوى األمــن الداخيل
ملكافحة عمليات الســلب
بقوة الســالحفي املناطق
اللبنان ّيــة ،أقدم مجهولون
عىل اختطاف سائق فان بقوة الســالح من محلة انطلياس
والتوجه به اىل النبعة ،ورضبوه وســلبوه ما توفّر معه من
امــوال وهواتفه الخلوية واوراقه الثبوتيــة ،وقد تم التداول
بهذه الحادثة عىل إحدى صفحات مواقع التواصل االجتاعي.
عىل إثر ذلك ،كثّفت الشعبة جهودها االستعالمية وامليدانية
لتحديد هوية املتورطني بهذه العملية ،وبنتيجة االستقصاءات
والتحريات ،متكّنت من تحديد هوية املتورطني بها -جميعهم
من التابعية الســورية -وهم كل من:س( . .من مواليد عام
 ،)1990ع .ع( .من مواليد عام  )1996موقوف بجرم تهريب
اشــخاص) ،م .ل( .من مواليد عــام  )1998مطلوب للقضاء
مبوجب بال بحث وتحر بجرم تهريب اشخاص ،ب( . .من
مواليد عام .)2000
وبتاريــخ  2021/11/11وبعــد عملية رصــد ومراقبة
دقيقة ،نفّذت دوريات الشــعبة مداهــات وكائن محكمة
ومتزامنة يف العطشــانة وصربا وبــر الرباجنة نتج عنها
توقيف املذكورين جميعا .وبتفتيشــهم ومنازلهم يف صربا
والعطشانة ،تم ضبط :مسدســني حربيني ،وبطاقات هوية
مز ّورة ،ومبالغ ماليــة ،وحقيبة بداخلهــا هواتف خليوية
واوراق ثبوتية وجوازات ســفر ألشــخاص قاموا بسلبهم،
وبطاقــة هوية ورخصة قيادة ألحد ســائقي الفانات قاموا
بسلبه سابقا ،و  9هواتف خليوية .كا جرى ضبط سيارة
نوع «سيرتوين» ،وجيب نوع «دود » يستخدمان يف عمليات
السلب».
بالتحقيق معهم ،اعرتفوا بتأليفهم عصابة خطف سائقي
فانات وســلبهم بقوة الســالح ،وانهم نفذوا أكر من /5
عمليات سلب وخطف بقوة الســالح منها العملية املذكورة،
حيث يقومــون بتصوير الضحية اثناء تنفيــذ العملية ومن
ثم تبادل الفيديوهــات فيا بينهم .كا اعرتف الثاين بقيامه
ســابقا بإطالق النارعىل أحد ســائقي الباصات اثناء سلبه،
واعرتفوا ايضا بعمليات تهريب اشــخاص عرب الحدود .أجري
القانوين بحقهم ،وأودعــوا مع املضبوطات املرجع
املقت
املختص بناء عىل إشارة القضاء«.

املر

ال

ال ين

ال ي

الت قدية

أكــد وزير الثقافة محمد وســام املرت
يف اتصال «مع «الوكالــة الوطنية لالعالم»
ردا عى ســؤال عن األزمة التي أدت إىل توقف
جلســات الحكومة ،أن «هناك من عمل وما
زال يعمــل عىل تحويل كارثــة انفجار املرفأ،
التي تعد من أكرب الكــوارث التي حلت بلبنان،
اىل أداة إلســتثارة الغرائزية الطائفية خدمة
ألهداف خاصة ،واىل وســيلة لــوأد الوحدة
الوطنية والتشويش عىل مكامن قوتنا خدمة
ملشــاريع خارجية .فأ من األساس عىل
أال يتــوىل التحقيق يف قضيــة انفجار املرفأ
اال قاض من الطائفة املســيحية ،وأال يتوىل
النظــر يف املراجعات القضائيــة املقدمة اال
قضاة من الطائفة عينها ،فشــطر «العدلية»
وما برح يحاول شــطر البلد طائفيا ،إذ أسهم
مع مروحة عريضة مــن رشكائه ،بتحريض
من مشــغليهم ،يف إيهام الرأي العام أن هذه
الكارثة حلت باملسيحيني من دون املسلمني كا
أســهم وإياهم ،وهذا األخطر ،أنها حلت بفعل
املسلمني ومن هم عىل حلف معهم ومن يدور
يف فلكهم من غري املسلمني ،ولكننا نبرشه بأن
مساعيه هو ورشكاؤه ومشغلوه وحاضنوه،
محليون ودوليون ،ســوف تبوء بالفشــل،

وأنه وإياهم ســوف ينكفأ موليا األدبار جارا
أذيال الخيبة ،فمن يســعى اىل نقض الوحدة
الوطنية من خالل مثل هذا املنهج الشيطاين
فإن سعيه مردود حتا عليه ،فقوة الحق هي
الغالبة ،أما مسعى الرش فخائب ،ولن يجر عىل
صاحبه اال الوبال وسوء العاقبة».
من جهة ثانية ،زار وزيــر الثقافة ،موقع
مرشوع بناء املعهد الوطني العايل للموسيقى
يف محلــة الضبية.وقــام بجولــة تفقدية
لالعال الجارية برفقة ســفري دولة الصني
الشــعبية كيان مينجيان ووفد من السفارة
الصينية.
وقــال املرت « :نحن هنــا أمام مرشوع
لو كان له لســان لنطق وتكلم با  :يا أيها
اللبنانيون إصطفاكم الله ل تكونوا عىل هذه
البقعة من األرض ول تؤدوا دور صلة الوصل
بني الرشق والغرب فلاذا يدير املسؤولون عنكم
ظهورهم لخري الــرشق وخرياته» ،معتربا أن
«من يدير ظهره ويرفض ذلك يرفضه عن وعي
وليس عن ذهــول ألنّه مأجور لخدمة الخار
ضد مصالح هذا الشعب يريدنا هو ومشغلوه
مكسورين مستجدين أذالء خانعني صاغرين
متنازلني عن اسباب قوتنا واسباب صمودنا».

إعتصم ظهر امس األســاتذة املتعاقدون يف
الجامعة اللبنانية ،بدعوة من اللجنة التمثيلية
لالســاتذة ،للمطالبة بإقرار التفر وإنصاف
األساتذة املتعاقدين أســوة بباقي أفراد الهيئة
التعليمية يف الجامعة ،يف املجمع الجامعي-
الحدت -قرب مدخل كلية العلوم.
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية،
تحــدث عضو اللجنــة التمثيلية لالســاتذة
املتعاقدين يف الجامعة اللبنانية عيل فارس عن
الهدف االسايس من هذا التحرك ،وقال« :وكا
أكد رئيس الجامعة ،اخريا عرب «تلفزيون لبنان»،
فإن املتعاقدين هم الفئة األكر مظلومية يف
الجامعة اللبنانية ،فاألســتاذ املتعاقد ال ميتلك
أد الحقوق كمواطن فهو يعمل يف مؤسسة
عامة بال تغطية صحية ،أو منح دراســية ،أو

بدل نقل ليتسنى له الحضور إىل الجامعة للقيام
بواجبه األكادميي .تداعينا لنؤكد للمســؤولني
أننا سئمنا االنتظار لذا يهمنا أن نؤكد للجميع
أن ملف تفرغنا ال يكلف الدولة أي أعباء مالية
إضافية .فأعــداد الذين تقاعدوا وحدها كفيلة
بأن تنصف من تعاقدوا منذ سنني طوال وصربوا
عىل حقهم يف االستقرار الوظيفي واملعي .
وهنا يهمنا أن نوضح للمسؤولني وللرأي العام
أن التفر هو تدر يف التعاقد وليس توظيفا
جديدا وهذا برســم البنك الدويل الذي يشرتط
عىل الحكومة عدم التوظيف».
وختم «أخــريا نتمنى أن يصــل صوتنا إىل
الرؤســاء الثالثة وإىل كل املرجعيات ،ليعملوا
عىل إنصــاف املتعاقدين يف الجامعة وينقذوا
العام الدرايس قبل فوات األوان».

إعــتــصــام ل ـ ســاتــذة املــتــعــاقــديــن فــي «الــلــبــنــانـ ّـيــة»
ّ
الـــــتـــــفـــــر
لــــلــــمــــطــــالــــبــــة بــــــــ قــــــــرار مـــــلـــــف

االعت

ّ
عالمية
تيننتــــــي  :ال أســــــا ملزاعــــــم التقاريــــــر ا
عن أنشــــــطة «اليونيفيل» في ســــــياق تفجير املرفأ

قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا
تيننتــي ردا عىل ســؤال لـ»لوكالة الوطنية
لالعــالم» بالنســبة إىل بع ــض التقارير
االعالمية عن عالقة اليونيفيل بانفجار مرفأ
بريوت« :بعض التقاريــر اإلعالمية األخرية
التــي تكهنت عن أنشــطة قــوة اليونيفيل
البحرية يف سياق االنفجار يف مرفأ بريوت
تضمنت مزاعم ال أســاس لهــا من الصحة،
متجاهلة تفويض اليونيفيل والطريقة التي
تعمل بها قوة اليونيفيل البحرية .تم نرش قوة
اليونيفيل البحرية بناء عىل طلب من الحكومة
اللبنانية للقيام مبهــام محددة للغاية لدعم
السلطات اللبنانية .ويتم تحديد طبيعة هذه
املساعدة بوضوح من قبل السلطات اللبنانية
التي تحتف بالحق السيادي واملسؤولية ذات
الصلة لتأمني حدودها البحرية».
أضاف «عليــه ،وبناء عىل طلب الحكومة،
إن دور اليونيفيــل البحرية يتمثل يف مناداة
السفن التي تقرتب من لبنان وإحالة أي سفن
مشبوهة إىل السلطات اللبنانية وهي الجهة
املســؤولة عن تفتيش هذه الســفن بشكل
مستقل .ال تســتطيع اليونيفيل الصعود عىل
م أي سفينة وإجراء تفتيش مادي لها يف

املياه اإلقليمية اللبنانية ما مل تطلب السلطات
اللبنانية ذلك عىل وجه التحديد».
وتابع «اليونيفيل البحرية ليست مسؤولة
أيضــا عن الترصيــح بالدخــول إىل املرافئ
اللبنانيــة .وهذا األمر ،مــرة أخرى ،هو حق
ســيادي للســــلطات اللبنانية .بعد إحالة
السفينة إىل الســلطات اللبنانية ،ال تتدخل
اليونيفــــيل إال إذا طلبــت الســــلطات
اللبنانية أي مساعدة إضافية يف نطاق والية
اليونيفيل».
وقال« :يف ما يتعلق بانفجار مرفأ بريوت،
بســبب التحقيق القضايئ الجاري ،لن يكون
من املناســب لليونيفيل التعليــق عىل هذه
الحال بالذات .ومع ذلــك ،تتعاون اليونيفيل
بشكل كامل مع السلطات القضائية اللبنانية
وقدمــت لهــا كل املســاعدة املطلوبة يف
نطاق واليتها .ويف هذا الســياق ،فإن بعض
االتهامات املوجهة يف وسائل اإلعالم تحرف
الطريقة التي تعمل بها اليونيفيل».
وختــم «تدعو اليونيفيــل جميع األطراف
املعنيــة إىل التوقف عن التكهنــات التي ال
أســاس لها من الصحة واملضللة حول هذه
املسألة الخطرية واملأسوية».

ّ
كوســــــبا ودع غصن في مأتم رســــــمي وشــــــعبي
ُ
مم ل يوحنا العاشر  :معركته السياسة ولم تأخذ بنارها

ى

م

ال ني ة

ودعت بلدة كوســبا النائــب فايز غصن
يف مأتم رســمي وشــعبي مهيب وترأس
صالة الجنازة مرتوبوليت طرابلس والكورة
وتوابعها للــروم األرثوذكس املطران افرام
كرياكوس ،وحــرض مراســم الجناز ممثل
رئيــس الجمهورية العاد ميشــال عون
وزير الدفاع الوطني موريس ســليم ،ممثل
رئيس مجلــس النواب نبيه بري النائب عيل
درويش ،ممثل رئيس مجلس الوزراء نجيب
ميقا وزير الطاقة وامليــاه وليد فياض،
وعــدد من الــوزراء والنواب الســابقون،
وشــخصيات عســكرية وأمنية ،رؤساء
بلديــات وفاعليات من الكورة وحشــد من
املؤمنني.
بعد الصالة ،ألقى كرياكوس كلمة يوحنا
العــارش قال فيهــا« :فايز غصــن الوجه
البشو هو مثال ذلك الشخص الطيب ذي
األثر الطيب .عركته السياســة ومل تأخذه
بنارها .كوته الســنوات خربة ومحبة ذابت
خدمة لكوســبا وللكــورة وللبنان .وكابن
ألرز لبنان ،وضعته األقدار عىل سدة وزارة
الدفاع مدافعــا عن بلد أحبه بحب ناســه
من القلب ومن الصميم .وكابن للكنيســة
األرثوذكسية ،ســكب إميانه محبة وخدمة
نحو ا خر من كل األطيــاف .عزاؤنا اليوم
أنه يغادرنــا ويف جعبته بخور صالته التي
عرب عنهــا خدمة ومحبة للــه عرب ما قدم

ً

وما سكب يف اإلنســان الذي أحب والوطن
الذي عشق».
بعدها ،متــت تالوة الرقيــم البطريريك
وجاء فيــه« :إننا يف كرســينا البطريريك
يف الدميــان ســنفتقد زياراتــه املعتادة
أثناء فــرتة الصيف ،وإخــالص عاطفته،
وصفاء ابتســامته ،ومشاعر قلبه .فإعرابا
عن مواســاتنا نوفد إليكم املطران يوسف
سويف ،رئيس أســاقفة أبرشية طرابلس،
ليشــارك باســمنا يف حفلة الصالة لراحة
نفسه ،وينقل تعازينا الحارة».
وألقى كرياكوس كلمة جاء فيها« :نودع
إنسانا مميزا بشخصيته الوزير فايز غصن
هو من بــني الذين يتعاطون الشــأن العام
واألمور العامــة ،وكل ذلك مصحوب بروح
الخدمــة والعطاء املجاين ،مع أشــخاص
أكفاء يعاونــوه كل يف اختصاصه .وتحدث
عــن محبة غصن لبلدته كوســبا ومنطقة
الكــورة الخرضاء ،وتقدميــه الخدمات إىل
كل انسان محتا » ،مؤكدا أنه «بقي إنسانا
متواضعــا ،رغم كل املناصــب ،وإىل جانب
كل ذلك عنايته بعائلته وكنيســته كإنسان
مؤمــن بربــه وإلهه الذي أعطــاه الصدق
والحكمة والتضحية».
ويف الختام ،تقبلــت العائلة يف صالون
الكنــــيسة التعازي ،الذي يســتمر حتى
اليوم.

إرشــــــــــــــــــــادات لــــــلــــــدفــــــاع املــــــــدنــــــــي تـــــــفـــــــاديـــــــا لــــــحــــــرائــــــق املـــــــنـــــــازل
أعلنت املديريــة العامة للدفاع املــدين يف وزارة الداخلية
والبلديات يف بيان لها انه« :نظرا إلزدياد حرائق املنازل يف مثل
هذه الفرتة من السنة ،والناتجة مبعظمها عن إهال إرشادات
الوقاية من الحرائق املتعددة األســباب ،فإن املديرية العامة
للدفاع املدين تحــث املواطنني عىل اتخاذ اإلحتياطات الالزمة
حرصا لألرضار وتفاديا لتداعياتها ،والتقيد باإلرشادات التالية
حفاظا عىل السالمة العامة.
زينة األعياد:
قدر من
 تثبت أجهزة إنذار الدخان يف كافة الغرف ألقالحاية وتزود مبطفأة يدوية.
 التأكد من سالمة األســالك الكهربائية الخاصة بإنارةشجرة امليالد قبل استعالها.
 وضع قاطع للكهرباء مناســب لشــبكة إنارة الشجرةواملغارة يف حال حدوث أي احتكاك.
 عدم اإلفراط بتحميل الدوائر الكهربائية أو أسالك التمديدأكر من طاقتها.
 التقيد باإلرشادات التي تظهر عىل ملصقات الكابالت. إطفاء أضواء العيد قبل مغادرة املنزل أو الذهاب إىل النوم. عدم تركيبها يف مكان قريب من أجهزة التدفئة التي تعملبواسطة اللهب املكشوف.
وسائل التدفئة:
 شــوديريات :تنظيف الحراقات وبخاصة البخاخات وعندتركيبها الفصل بني الحراقات وخزانات املازوت ،ووضعها يف
غرف منعزلة عن بعضها قبل استعالها.
 املدفأة الكهربائية :التأكد مــن أن اإلمدادات الكهربائيةالخاصة بها صحيحة وآمنة.
 مدفأة الغــاز :التأكد عند تبديل القــارورة دوريا من أنخرطوم الغاز ســليم ويخلو من أي تشقق .ويفضل استبداله
سنويا.
 منقل الفحم :التأكد من أن اشتعال الفحم أصبح كامال قبلإدخاله إىل الغرفة وتهوئة املكان من فرتة إىل أخرى للساح
بدخول األوكسيجني النقي.
 إبعاد أي مواد قابلة لإلحرتاق من أمام وســائل التدفئةذات الحرارة املكشوفة (ستائر ،أغطية الرسير ،والثياب بهدف
تجفيفها).
 تهوئة املنازل باســتمرار تالفيا لإلختنــاق عند التدفئةبواسطة الفحم  -الحطب أو الغاز.
يف حال وجود رائحة غاز:

ء

 ال تضئ أو تطفئ األنوار وال تشــعل أيممكن أن يولد رشارة (كربيت ،والعة ،شمعة).
 أقفل قــارورة الغاز وافتــح النوافذ واألبوابللتهوئة.
 يجب إقفال قارورة الغاز واســتخدام بطانيةمقاومة للحريقأو ممســحة رطبة لتغطية املقالة
وخنق الحريق.
للطهي بأمان:
 املكوث يف املطبخ أثناء الطهي. ال تــرتك ما تعمــل عىل طهيــه دون مراقبةفالزيوت والديون ميكن أن تشتعل بسهولة.
 أقفل قارورة الغاز عند اإلنتهاء من الطهي.أبــق األطفال عىل مســافة آمنة من منطقة
ِ
الطهي.
 إرتد أكام قصــرية أو ضيقة .تجنب األكامالفضفاضة والشــعر الطويل املتــديل بالقرب من
النريان.
أبق املنطقة حول املوقــد الخاص بك خالية من العنا
 ِالتي قد تشتعل بسهولة.
 ال تستعمل املياه إلطفاء حريق مقالة الزيت. ال تســتعمل املطفأة اليدوية كون الضغط املنبعث منهايدفع بالزيت يف كافة األنحاء ويسبب انتشار الحريق.
الكهرباء:
 إذا تلف قاطع الدائرة ال تبدله فقط بل يجب معرفة السببيف النظام وحل املشكلة.
 ال تستبدل القاطع بآخر يتجاوز تصنيف التيار لدائرة ما. تجنب استخدام العديد من األجهزة  :مثل املكواة أو أجهزةأخرى منتجة للحرارة يف الوقت نفسه عىل الدائرة نفسها.
 إعمد إىل إيقاف أو ألغاء توصيل األجهزة الكهربائية عنداإلنتهاء من استخدامها.
التدخني والشموع:
 عدم ترك الســيجارة يف املنفضة ملدة طويلة إذ ميكن أنتقع عىل مواد قابلة لإلشتعال.
 التأكد من إطفاء السيجارة قبل رميها يف سلة املهمالت. إبقاء الشموع وعيدان الكربيت والوالعات يف مكان عال،بعيدا عن متناول األطفال.

 عند إضاءة الشموع يجب وضعها عىل مكان مقاوم للنار(صينية مــن حديد يوضع فيها بعض مــن الرمل) بعيدا عن
األشــياء التي ميكن أن تحرتق مثل الرفوف ،الستائر ،املالبس
وغريها.
 عدم ترك الشــموع مضاءة دون مراقبة وإطفاؤها قبلمغادرة الغرفة أو الخلود إىل النوم.
عند اكتشاف الحريق أو الدخان:
 حاف عىل هدوئك أرسع وال تترسع تعامل مع جميع الحرائق عىل أنها خطرة. أخلِ املكان بهدوء. إقطع الكهرباء وأزل األغراض من قرب الحريق إذا أمكنكذلك من دون التعرض للخطر.
 تأكد من إغالق األبواب (لحرص الدخان الحريق). ال تحاول مكافحة الحريق إال إذا كنت مدربا عىل استعالاملطفأة وإن الحريق يف بداياته.
 إذا كنــت مقيا يف مبنى ال تخر إىل الســالمل إذا كانالدخــان كثيفا يف املنور .إذهــب إىل الرشفة أو النافذة حيث
يستطيع رجال اإلطفاء رؤيتك وإنقاذك.
 إذا كنت مقيــا يف الطوابق العليا إفتح باب الســطحلترسيب الغازات والدخان قبل تكدسها والتسبب باندالع رسيع
للحرائق.
بادر إىل اإلتصال فورا بفرق الدفاع املدين عىل رقم الطوار
 125عند حصول أي حادث».

ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

بــــيــــرم وقــــــع مـــــشـــــروع» زيــــــــــادة» بــــــدل الـــنـــقـــل لـــلـــقـــطـــاع الـــخـــا
واطــــلــــع مــــن اتــــــحــــــادات ونــــقــــابــــات الـــنـــقـــل عـــلـــى واقـــــــع ال ــق ــط ــاع
وقــع وزير العمل مصطفــى بريم ،مرشوع
مرسوم زيادة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص
والبالغ  65الف لرية واحاله عىل مجلس شــورى
الدولة وفقا لألصول.

وبالتايل تم الطلب من قبل السادة املشاركني يف
االجتاع من وزير العمل بأنهم يتقدمون بكتاب
يطلبون فيه من وزير العمل قرارا استثنائيا اقله
ملدة سنة لتعديل االشــرتاكات ريثا يتم تعديل
االنظمــة املتعلقة بتلــك النقابات عىل اختالف
انواعها .كا تم االتفاق عىل اســتمرار التواصل
يف ما بيننا».

} النقل الربي }

واســتقبل الوزيــر بريم وفدا مــن اتحادات
ونقابات النقل الربي برئاسة بسام طليس.
بعد االجتاع قال الوزير بريم« :عقدنا اجتاعا
مثمرا مع اتحادات النقل يف لبنان بحضور االعزاء
من مختلف املناطق اللبنانية ومختلف النقابات
واالتحادات ،التي تغطي  53الف عائلة ،فضال عن
زهاء  4آالف عائلة مرتبطة بالشــاحنات املربدة،
واســتمعنا اىل عرض واف وشامل لكل القضايا
قدمه الســيد طليس وعدد من املشــاركني يف
االجتــاع ،كا تم عرض لالتفاق الذي تم عقده مع
دولة رئيس الحكومة نجيب ميقا ووزراء االشغال
العامة والنقل عيل حميه الداخلية والبلديات بســام
مولوي واملالية يوســف الخليل ،وبالتايل تم االتفاق
عىل انه فور عودة رئيس الحكومة ســيتم التواصل
معه من اجل تذكــريه مبندرجات االتفاق الذي عىل
اساســه تم تعليق االرضاب املفتوح الشهر املايض،
وهذا امر رئي التزمته الحكومة ويجب ان يوضع
موضــع التنفيذ ،الن الظروف االقتصادية ال تحتمل
أي تأخــري ،وعىل الحكومــة ان تلتزم ما أعلنته من
التزامــات امام املعنيني يف هــذا القطاع الهام الذي
يصــل املناطق اللبنانيــة بعضها ببعض ،ونحن يف

} طليس }

م ا

ا

ق

النق

أحو ما يكون اىل الوصل بدال من الفصل».
اضاف« :كا اتفقنا عىل ان هناك قضايا مرتبطة
بالضان االجتاعي تخص الســائقني العموميني،
وعىل الفور تم االتصال بسعادة املدير العام للضان
االجتاعي الدكتور محمد كريك ،واتفق مع السادة
الحارضين عىل تشــكيل لجنة ملتابعة القضايا ،كا
تم االتفاق عىل عقد اجتاع يوم االربعاء املقبل عند
العارشة صباحا يف وزارة العمل».
وتابــع« :اما املســألة الثالثة ،فقد تم عرض واف
مــن قبــل الحارضين يف ما يتعلق بتدين رســوم
االشــرتاكات النقابية .ومبا ان النقابات تحتا اىل
حــراك مايل يؤمن االســتدامة يف دميومة عملها
ويف قيامهــا يف الخدمات النقابية للمنتمني اليها،

أما طليس فقال « :الوزير تحدث بإسم اتحادات
النقــل الربي وما عرضه هو ما تم االتفاق عليه.
فهــذه الوزارة هي وزارة عــال لبنان ،وأريد ان
أشــري اىل موضوع وحيد وهو انه قبل ســبعة
ايام من موعــد تنفيذ االتفاق الذي توصلنا اليه
مــع رئيس الحكومة والوزراء املعنيني وهو دعم
قطاع النقل الربي يف .»2021/12/1
اضاف« :أتوجه بسؤال اىل دولة الرئيس والرؤساء
املعنيني ،هل ما زلنا عىل االتفاق واملوعد حتى تترصف
االتحادات والنقابات عىل أساسه؟» ،وقال« :من هنا
أقول انه يف  2021/12/1وبإســم كل الزمالء ،اذا
مل يتــم تطبيق االتفاق وتنفيذه ،ســأقول وزماليئ
يف االتحادات لكل الزمالء الســائقني العموميني يف
كل املناطــق اللبنانية انه يف حال مل تلتزم الحكومة
تنفيــذ االتفاق الذي حصل ،لكم الحرية يف فعل أي
ء دون العودة اىل االتحادات وقطاع النقل الربي
واعتربوا انكــم احرارا بدءا من الثاين من الشــهر
املقبل».

ً
حــمــيــة تــــــرأ اج ــت ــم ــاع ــا حـــــول واقــــــع االمـــــــالك ال ــع ــام ــة ال ــب ــح ــري ــة :
ّ ُ
أي مـــخـــالـــف لــــم ي ــق ــم ب ــال ــت ــس ــوي ــة س ــي ــت ـ ّـم ت ــح ــوي ــل ــة الـــــى الــقــ ــاء

ترأس وزير األشغال العامة والنقل الدكتور
عيل حميه ،يف مكتبه ،اجتاعا خصص للبحث
يف موضــوع االمالك العامــة البحرية التي
تستفيد منها القطاعات السياحية ،شارك فيه
املدير العام للنقل الربي والبحري الدكتور أحمد
تامر ،األمني العام إلتحاد النقابات الســياحية
جان بريو وعدد من اعضاء النقابة.
وخالل االجتاع وضع الوزير حميه بعض
األطر التنفيذية ملعالجة معضلة اإلشغال غري
القانوين ،مشددا عىل «أحقية كل من استفاد
مــن القانون  64وعمــل به» ،الفتا اىل انه لن
يعطي اي رخصة صيانة إال للذين اســتوفوا
كامل الرشوط املطلوبة منهم ال ســيا دفع

الغرامات .واكد «ان اي شخص ما زال مخالفا
ومل يقم بالتســوية ســيتم تحويل ملفه اىل
القضــاء املختص إلتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمه بحقه» .وأكد «ان معالجة اإلشغاالت
لألمالك البحرية تتم ضمن اطار صون حقوق
الدولــة املالية والحفا عىل املســتثمرين».
واعطــى توجيهاته اىل االدارة للتنســيق مع
نقابة الســياحة لبلــورة مقرتحات يف هذا
املوضوع ملا فيه مصلحة الدولة واملستثمرين.
بعد اللقاء ،قال بريو « :أهنئ نف بهذا
االجتاع وبالتعاطي اإليجايب من الوزير بهذه
امللفات املهمة ،وذلــك ضمن اإلطار القانوين
وحف حق الدولة وعدم عرقلة املستثمر».

حمية

وتــم االتفاق عىل «تنفيذ املرشوع يف بعلبك وتربل
ضمن مرشوع متكامل ســيكون منترشا عىل كامل
األرايض اللبنانية بهدف التنمية املســتدامة وامناء
الريف وتأمني فرص عمل جديدة وترسيخ الناس يف
أراضيهم والحد من النزوح الداخيل ومن الهجرة اىل
الخار ».
ثم عقد الوزير بوشــكيان اجتاعا تنسيقيا بني
امللحــق التجاري العراقي مرشق اســاعيل محمد
ووفــد من تجمع صناعيي الشــويفات يف حضور
املستشار هالل صعب .وكان هدف االجتاع اطالع
املســؤول العراقي عىل أصناف الصناعات اللبنانية

مـــــســـــاهـــــمـــــة بـــــــــــــــــ 500مــــــلــــــيــــــون دوالر
ل ــل ــش ــرك ــات املــحــلــيــة «لــلــتــمــكــيــن االقـــتـــصـــادي»
أعلنــت رشكــة  Palladiumوفرعها إلدارة
األصــول «»Bamboo Capital Partners
بالتعــاون مــع صنــدوق Cedar Oxygen
ومجموعة مــن املســتثمرين اللبنانيني يف
القطاع الخــاص ،عن رشاكة اســرتاتيجية
لتطوير صندوق التمكني االقتصادي يف لبنان
( )LEEFوذلك بهدف مساندة القطاع الخاص
بشــكل ف ّعال ،وتحديداً الــرشكات الصغرية
خضم األزمة
واملتوسطة الحجم يف لبنان يف
ّ
املالية املستمرة.
وقد وقّــع الطرفان اتفاقية اســرتاتيجية
لتطوير صنــدوق  LEEFوتحديــد هيكل ّيته
وإطالقه بغيــة تأمني اإلغاثــة االقتصادية
للقطاع الخــاص يف لبنان ودعم مســريته
نحو التعــايف ،مع الرتكيز عــىل القطاعات
التي تســتهدف االحتياجات األساسية لألرس
وتعزيز فرص التوظيف وخلق قيمة اقتصادية
يف البالد.
ستوفّر رشاكة « »LEEFالتي تم االضطالع
خضم أحد أشــدّ التحديات االقتصادية
بها يف
ّ
رصا للقطاع
يف العــامل ،رأس مال
ّ
مخصص ح ً
الخاص اللبناين وللرشكات ذات األهلية ،وذلك
بهــدف تعزيز «االقتصاد الحقيقي» يف البالد.
ونظ ًرا لنســبة البطالة املرتفعــة يف لبنان،

والتضخّم املفرط الذي يستنفد القوة الرشائية
لدى املواطن ،والنقص املتك ّرر يف املنتجات ما
يؤدي إىل تفاقم األزمات التي يعاين منها قطاع
األعال التجارية ،ستعمد « »LEEFإىل توفري
حة ملساعدة الرشكات
التسهيالت االئتانية املل ّ
عىل تحسني قدرتها التنافسية ،وزيادة اإلنتا ،
وخلق فــرص العمل .يرتكز عمــل الصندوق
بشكل أسايس عىل القطاعات اإلنتاجية ذات
القيمة املضافة عىل االقتصاد ،مع الرتكيز يف
املســتقبل عىل التح ّول إىل اإلقتصاد املستدام.
وستتم إدارة  LEEFوفقًا ألعىل معايري االمتثال
ّ
والشفافية «.»KYC/AML
يتوقّع الصندوق الجديد توفري ما مجموعه
 500مليــون دوالر لتنمية محفظة قروضه
مــن املقرتضني
والوصــول إىل حــد أق
اللبنانيني الذين يكافحون يوميا للحصول عىل
خضم أزمة مرصفية طويلة األمد.
االئتان يف
ّ
يف هذا السياق ،أشــار ألكسندر حرقوس،
الرشيك اإلداري لــدى « ،»Cedar Oxygenإىل
متح ّمس للغاية بشــأن
أنّ «فريق 2
الرشاكة االســرتاتيجية مــع « Palladiumو
معــربا عــن
،»Bamboo Capital Partners
ًّ
قناعتــه التامة بإمكانية إحداث تأثري إيجايب
كبري يف لبنان.

اال ت

يف املنطقة وتنوعها وجودتها وقدراتها االنتاجية
وتلبية متطلبات األسواق الخارجية.
وأبدى محمد «تقديره للصناعات اللبنانية وحاجة
الســوق العراقية إىل غالبيتها» .وكان هناك توافق
عىل «متابعة املوضع ودراســة امكانات فتح باب
للتصدير إىل العراق بطريقة انســيابية ال تواجهها
املعوقات الفنية والتقنية والحدودية بناء عىل متتع
املنتجات املصدرة باملواصفــات واملعايري الوطنية
والدولية ،ودور معهد البحوث الصناعية عىل صعيد
منح شهادات املطابقة بعد اجراء الفحوص املخربية
الالزمة».

ّ
جبران  :غياب الكهرباء يخف

توزيع امليا

أشار مدير عام مؤسسة مياه بريوت وجبل لبنان جان جربان
إىل أن «االنخفــاض الحاصل يف توزيع املياه عىل املشــرتكني
شــح املصادر ،إن من خالل السدود أو حتى غياب
هو بســبب
ّ
ميــاه األمطار» ،الف ًتــا إىل أن «ا بار الرشعية وغري الرشعية
الشــح» .وشدد عىل أن «منسوب املياه يف البحريات
تعاين من
ّ
والينابيع منخفض ،ونســبة املياه الجوفية املخزنة منخفضة
حا أن «عدم توفر التيار الكهربايئ
بانتظار مياه األمطار» ،موض ً
بشكل دائم ايضً ا يساهم يف انخفاض نسبة التوزيع التي اعتاد
عليها املواطن».

ّ
محا ــــــر ب في حق أصحــــــاب مولدات

أفادت دائرة العالقات العامة يف بلدية بريوت يف بيان« ،أن
محاف مدينة بريوت القايض مروان عبود أحال اىل القايض
املنفــرد الجزايئ يف بريوت ،الناظر بقضايا املخالفات اإلدارية
دفعــة جديدة من محارض ضبط تم تنظيمها من قبل مصلحة
املؤسسات املصنفة يف بلدية بريوت يف حق عدد من أصحاب
املولدات ملخالفتهم مضمون البال عدد  ،2021/11637تاريخ
 ،2021/11/8القــايض بوجوب االلتزام مبضمون القرار رقم
 1 /40أ.ت ،تاريخ  ،2021/10/7الصادر عن وزير اإلقتصاد
والتجارة ،الذي ألزم أصحاب املولدات الكهربائية الخاصة وعىل
نفقتهم برتكيب عدادات الكرتوميكانيكية للمشــرتكني لديهم،
وهــذه املخالفات مرتكبة من قبــل فاعليها يف محلة ،الحمرا
 شــارع املقديس  -منطقة رأس بريوت و شــارع مار لويس منطقة الرميل ،ومحلة الســوديكو -شارع لبنان  -منطقةاألرشفية وذلك بتاريخ  18و 19و 24ترشين الثاين  ،2021وفقا
لكشف ودراسة وإجراءات القسم الفني املالمئة يف املصلحة».

«الــــــــــــ ــــــــــــاز املــــــــــــصــــــــــــري» يـــــنـــــتـــــظـــــر ا ذن...
ّ
و «الــــــســــــواب الـــــعـــــراقـــــي» املــــشــــ ــــل الــــوحــــيــــد لــلــكــهــربــاء
ال ء رســمياً بعد من الجانب األمرييك حول
الســاح ملرص مبدّ لبنان بالغاز عرب الخط العريب...
وبالتايل ال ضانات حتى ا ن تؤكد اســتثناء هذه
العقود مــن عقوبات «قانون قيــرص» ...علاً أن
الواليات املتحدة األمريكية كانت طلبت من الحكومة
املرصية تزويدها ببعض املعلومات والوثائق تُثبت:
عدم حصول ســوريا عىل أكر من الحصة املحدّ دة
لهــا قانوناً من جهة ،وعدم تقايض ســوريا خالل
عملية االســتجرار ،مبالغ بالــدوالر األمرييك من
جهة أخرى.
جح أن تكون
مصــادر متابعة عن كثب للملف ،تر ّ
مرص قد أعدّ ت املعلومات املوثّقة املطلوبة ،فقد عقد

املســؤولون املرصيون اجتاعات مع ممثيل البنك
الــدويل واألطراف املعنية ،ورشحــوا لهم تفاصيل
الوضع ...لكن مل يتبلّغ أي طرف جواباً رســمياً من
الجانــب األمرييك إلعطاء الضــوء األخرض بالبدء
باســتجرار الغاز من مرص إىل لبنان عرب األرايض
الســورية ،يف حني أن الجانب اللبناين يف انتظار
هذا األمر للبدء بتأهيل أنابيب االستجرار وصيانتها».

} ملناقصة جديدة} ...

اجــتــمــاع تــنــســيــقــي لـــوزيـــري الــــزراعــــة والــبــيــئــة
لــتــالفــي ال ــح ــرائ ــق وح ــم ــاي ــة ال ـ ـ ـ ــروة الــحــرجــيــة
اســتضاف وزير الزراعــة الدكتور عباس
الحا حســن يف مكتبــه اجتاعا ضمه اىل
وزير البيئة نا ياسني ،يف حضور عدد من
املســؤولني يف كال الوزارتني ،بهدف التعاون
والتنــــسيق يف مختلــف مجــاالت العمل
املشرتك.
وتنــاول البحث ملــف الحفا عىل الروة
الحرجيــة وتطويرها وتعويــض ما خرسه
لبنان إبان الحرائق التي اجتاحة الغابات عىل
مدى الســنوات القليلــة املاضية ،كا تناول
حايــة التنوع البيولوجي والتعاون يف ملف
الحيوانات الربيــة وحايتها ،باالضافة اىل
معالجة قضية الحيوانات الشاردة والوسائل
الكفيلــة بحاية املجتمعات مــن أرضارها
املحتملة والحفا عىل الحياة الحيوانية.
وتطــرق البحــث أيضا اىل ســبل التعاون
لحاية الروة املائية ورفع االرضار البيئية عن
مجاري االنهــر والجداول والينابيع مبا يكفل
وصولها اىل مصباتها ،ال ســيا التعاون مع
املصلحة الوطنية لنهر الليطاين لتنفيذ خارطة
الطريق ملكافحــة تلوث النهر وتوفري حاية
بيئية لالنهر واالحــواض االخرى وتنفيذها
وسبل جمع النفايات املنترشة ضمن املساحات
الخرض ومعالجتها ملنع اندالع الحرائق.

} ياسني }

إثر االجتاع ،أكد الوزير ياسني يف ترصيح
أن «اللقــاء كان هامــا ومثمرا ،تم يف خالله
مناقشة الكثري من القضايا املشرتكة» ،ولفت
اىل ان «هنــاك الكثري مــن القضايا بني وزارة
البيئــة ووزارة الزراعة التي كنا نتعاون معها
بشــكل دائم ،خصوصا اثناء حرائق الغابات.
فموضوع حاية الغابات واالحرا واملحميات
من الحرائق ومن اي قطع جائر لألشجار كان
محوراأساسيااليوم،وسنخر بخطواتعملية
من ناحية طرق التشحيل وحاية هذه الغابات
واالحرا  ،كا هناك تعاون مع منظات دولية
ملساعدة الناس يف هذه املناطق ،عرب استخدام

التشــحيل وتحويل الناتج اىل حطب صناعي،
وهناك خطة مشرتكة سيتم اطالقها قريبا».
وقال« :تطرقنا ايضــا اىل موضوع املراكز
التــي تقوم مببادرات فردية النقاذ الحيوانات
الشــاردة ،خصوصا املوجــودة ،وكيف ميكن
ان يحصــل تعاون بني وزار البيئة والزراعة
لدعم هذه املبادرات وتحسني اطر عملها».
من جهته ،أكد الوزير الحا حســن أن «ما
شــهده لبنان يف االيام املاضيــة من حرائق
الغابــات محزن جدا ،وهذا االمر يحتا اىل ان
يكون هناك تضافــر جهود ،وهو كان محور
النقا الطويل مع وزير البيئة وفريق العمل
املرافق له».
اضــاف« :نحتا أيضــا اىل تفعيل العمل،
تحديــدا مع وزارة الداخليــة والبلديات ،ويف
االيام املقبلة سيكون لنا لقاء مع الوزير بسام
مولوي ،ليصــار اىل تاليف مثل هذه الحرائق
مــن خالل وضع آلية تواكبها وزارات الزراعة
والبيئة والداخلية».
ولفت اىل ان «تشــجري املساحات الخرض
املحرتقــة كان عىل طاولــة البحث» ،وقال:
«نحــن ننتظر بعض الهبات من هيئات دولية
وهيئات غري رسمية ،وبالتايل خالل  6أشهر
من ا ن ستكون األمور وضعت يف نصابها»،
متمنيا «تطويــر التعاون مع الهيئات الدولية
املانحة والبلديات ،وأن تتضافر الجهود لتاليف
مثل هذه الحوادث».
وأعلن الوزير الحا حســن «البدء بتشكيل
لجان مشــرتكة ستلتقي بشكل دوري ملتابعة
البحــث يف االمور واملواضيــع الثنائية بني
وزار البيئة والزراعة بهدف خدمة انســان
هذا الوطن».
وكان الوزير الحا حســن استقبل سفري
ماليزيــا أزري مت ياكوب ،وتطرق البحث اىل
تعزيــز العالقات الثنائية القامئة بني البلدين،
باالضافة اىل تطوير التعاون عىل املســتوى
الــدويل والعالقات التجاريــة والزراعية بني
البلدين.

ي ــاس ــي ــن عـــايـــن الــــو ــــع فــــي مــطــمــر الــنــاعــمــة

بــــوشــــكــــيــــان  :إطــــــــــالق املـــــنـــــاطـــــق الــــصــــنــــاعــــيــــة فــــــي بــعــلــبــ
وتـــــــربـــــــل فـــــــي مـــــــشـــــــروع يُـــــ ـــــطـــــي االرا ـــــــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة
أكد وزير الصناعة جور بوشكيان «أهمية اقامة
املناطــق الصناعية كونها تخلــق البيئة الحاضنة
وجــوا مؤاتيا لجذب االســتثارات يف الصناعات
التقليدية والجديدة والتكنولوجية ،يف مســاحات
جغرافية توزع الصناعات فيها بشكل قطاعي ال يتم
التداخل فيها بني صناعات ال تتشابه أو ال تتكامل بني
بعضها البعض ،وذلك حرصا عىل الســالمة والبيئة
واالستثار والتخصصية «.
وكان الوزير بوشــكيان عقد اجتاعا قبل ظهر
امــس مع ممثل البنك االورويب للتثمري  EIBداميان
ســوريل وبحثا يف موضوع املناطــق الصناعية،
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يف املقلب ا خر ،تؤكد املصادر ذاتها خرو البواخر
الرتكية من لبنان وتوقّــف العقد املوقع بني رشكة
«كارادينيز» والدولــة اللبنانية «وال مجال بالتايل

للتجديد لهــا ،فاألمر يتطلب إعادة إطالق مناقصة
جديدة» ،موضحة أن «املوضوع يف يد وزير الطاقة
وليد ف ّياض ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كال
حايك ،فها سيحدّ دان الخطوة التالية.»...
لكن املصادر تجزم يف السياق ،أن «الرتكيز ا ن هو
عىل الغاز املرصي و»السواب» العراقي وهو الوحيد
الذي يشغّل معامل إنتا الكهرباء يف الوقت الراهن
مبا يؤ ّمن  4و 5ساعات تغذية بالتيار الكهربايئ.
وليس بعيداً ،تطم املصادر رداً عىل ســؤال أن
«املــازوت متواجد بكرة يف الســوق اللبنانية أما
الطلــب فقليل ..وهناك كميات كبرية مخ ّزنة عندما
كان السعر أد ما هو عليه اليوم».

توجه وزير البيئة نا ياســني عرصامس
إىل مطمر الناعمة ملعاينة الوضع بعد الحديث
عن توقف تنفيس الغازات املنبعثة منه.
ونرش عرب حســابه عــىل «تويرت» لقطة
فيديو من املطمــر وأرفقها بتعليق قال« :من
مطمر الناعمة لتحديد خطر عدم تنفيس آبار
الغازات ،حيث يجري ا ن تنفيسها».
وأضــاف« :إدارة مجلــس االمناء واالعار
التــي تتــوىل ادارة املطمر ســتعمل برسعة
لتأمني الصيانــة الدورية .ويتم التواصل مع
وزير الطاقة العادة تشــغيل محطة الكهرباء
املوجودة يف املطمر التــي تعمل بغاز امليثان
النتا  6ميغاوات».

} مجلس االمناء واالعار }

وأعلن املكتــب اإلعالمي ملجلــس اإلمناء

واإلعــار يف بيان ،أنه «أعلن مرتني عن إجراء
مناقصة لتلزيم صيانة وتشــغيل وحراســة
مطمر الناعمة الصحي وذلك خالل شــهر أيار
 2021وخالل شــهر أيلــول  .2021إال أن هذه
املناقصة فشــلت يف املرتني نظــراً إىل عدم
تقــدم أي رشكة بعرض للتنفيــذ .وحيث أن
مجلس اإلمناء واإلعار كان قد تبلغ ،موافقة
استثنائية من قبل فخامة رئيس الجمهورية
ودولة رئيس مجــلس الوزراء عىل التفاوض
مــع من يراه مناســباً ومؤهالً من املتعهدين
بهــدف التعاقد معه لتنفيــذ هذه املهام حتى
نهاية العام  ،2021تفاوض املجلس مع ثالث
رشكات وكلف تلك التــي قدمت أفضل عرض
بتنفيــذ هذه املهام حتــى نهاية العام ،2021
عــىل أن يعاود املجلس إطالق مناقصة لتلزيم
هذه املهام».

أســــعــــار املــــحــــروقــــات تــــواصــــل صــــعــــودهــــا...
سجلت أسعار املشــتقات النفطية ارتفاعاً
إضافياً امس بحســب جدول تركيب أســعار
املحروقات الصادر عــن وزارة الطاقة واملياه
 املديريــة العامة للنفط ،وجاءت عىل النحوا :
 بنزين  95أوكتان( 311400 :بزيادة 2400لرية)
 بنزين  98أوكتان( 321200 :بزيادة 2400لرية)
 مازوت( 32100 :بزيادة  600لرية) غاز( 276500 :بزيادة  1500لرية)ويف الســياق ،أوضــح ممثــل موزّعــي
املحروقــات فادي أبو شــقرا يف حديث إىل
«الوكالــة الوطنية لإلعــالم» ،أنه «كان من

املفرتض أن يلح جدول األســعار انخفاضاً
يف ســعر البنزين ألن أسعار النفط انخفضت
عامليــاً ،إمنا صدر قرار عن مرصف لبنان أمس
أق ّر فيه ارتفاع ســعر الرصف إذ كان يؤ ّمن 90
يف املئة عىل سعر ف  19000لرية لبنانية
للرشكات املســتوردة وأصبح  19500لرية ،ما
أدّى إىل ارتفاع سعر صفيحة البنزين».
وسأل «من املسؤول عن تفلت سعر الدوالر
يف الســوق الســوداء؟ وأين الدولة من هذا
املوضوع؟».
وختم «أعان الله املواطن الذي مل يعد يحتمل
أي ارتفاع يف االسعار ،خصوصاً أن راتبه عىل
حاله ،والحدّ األد يســاوي سعر صفيحتي
بنزين».

اط ــالق مــبــادرة لحل ازم ــة املــودعــيــن مــع املــصــارف
عقد «تجمع اســتعادة الدولة» و»مجموعة
الشــعب يريد اصــالح النظــام» و «جمعية
املودعني اللبنانيني» ،مؤمترا صحافيا يف نادي
الصحافة ،يف حضور الوزيرين السابقني ماري
كلود نجم ومنصور قطيش ،الخبري االقتصادي
حســن خليل ورئيس الجمعية حسن مغنية،
عضو الدائرة القانونيــة للمجموعة املحامي
هيثم عزو وحشد من السياسيني واالقتصاديني
واملودعني.
بدايــة تحدث خليل ،فقــال« :كنا قد حذرنا
املســؤولني منذ العام  2009من وقوع كارثة
اقتصادية ووصلنا إليها ،كان الجواب من جميع
املعنيني يف الســلطة اننا ذاهبون إىل االنهيار،
واليوم يقول رئيس الجمهورية العاد ميشال
عون أن قضية املودعني لن متوت ،ويقول رئيس
مجلس النواب نبيه بري الودائع محفوظة وهي

قدس االقــداس ،ويقول رئيس مجلس الوزراء
نجيب ميقا لديك خيــاران ،إما أن نعطيكم
جزءا من الوديعة أو االنتظار بعد  20عاما».
وســأل« :هل رأيتم حزبا لبنانيا تعاطف مع
قضيتكم؟  120سنة تعب للمغرتبني ،ينهب من
خالل الدولة» ،مشريا اىل أن «جمعية املودعني
واملحامنييعملونويسخرونحياتهمالستعادة
ودائع املودعني ،والبعض ســاكت ال ينزل إىل
الشارع للمطالبة بالحقوق».
ولفــت اىل اننا «وصلنا إىل دولة فاشــلة
ومفلســة واالقتصاد غري منتج ،ومل يدخل اىل
البلددوالراواحدا،االمنخاللاملغرتبنيالهلهم»،
واشار اىل ان «البنوك اىل جانب الدولة وليست
إىل جانب الفقراء ،وهي ترفض استعادة أموال
املودعني» ،مطالبا ب»قطاع مرصيف جديد من
والدة دولة جديدة ودم جديد».
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم أمــــنــــي <إســــرائــــيــــلــــيــــة> مــ ــربــيــة
وقّع وزير األمن اإلرسائييل ،بني غانتس مذكرة تفاهم بشأن
التعــاون األمني بني «إرسائيــل» واملغرب.وقال غانتس ،الذي
يزور املغرب ،إن «التوقيع مي ّهد الطريق للمبيعات العســكرية
والتعاون العســكري بينهــا بعد أن رفع البلدان مســتوى
عالقاتها الدبلوماسية يف العام املايض».
يشار إىل أنّ توقيع املذكرة جاء أثناء زيارة غانتس إىل املغرب.
ومــن املقرر أن يعقــد محادثات مع الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومــة املكلف بإدارة الدفاع الوطنــي ،عبد اللطيف لوديي
ومسؤولني آخرين.
وقال مصــدر اطلع عىل مذكرة التفاهــم إنها «ال تتضمن
اتفاقــات دفاعية محــددة ،لكنها تقدّ م إطــار عمل قانوين
وتنظيمي لعقد مثل تلك االتفاقات يف املستقبل».

} اإلعالم اإلرسائييل }

ويف اإلطار نفســه ،أشارت وسائل إعالم إرسائيلية إىل أنّ
«هذه املذكرة بشأن التعاون األمني بني «إرسائيل» واملغرب تضع
األسس لعقد صفقات السالح بني البلدين».
وأشارت إىل أنّه قبل االجتاع ،زار غانتس «رضيح ملك املغرب
محمد الخامس يف العاصمة الرباط».
الجدير الذكر أنّه ســبق للمغرب أن استقبل مستشاراً لألمن
اإلرسائييل ،ووزير خارجية االحتالل منذ اســتئناف العالقات
بــني البلدين العام املايض ،لكنهــا املرة األوىل التي يقوم فيها
وزير أمن إرسائييل بزيارة رسمية إىل اململكة.
وأوضح مســؤول إرسائييل أنّ «هدف هذه الزيارة هو وضع
الحجر األساس إلقامة عالقات أمنية مستقبلية بني «إرسائيل»
واملغرب» ،مشرياً إىل أنّه «كان لدينا بعض التعاون ،لكننا سوف
نعطيه طابعاً رسمياً ا ن ،إنه إعالن علني عن الرشاكة بيننا».
ويف وقت ســابق قال منسق الهيئة املغربية لنرصة قضايا

األمة ،عبد الصمد فتحي ،إن الكيان اإلرسائييل جعل من املغرب
بوابــة ومعرباً ألطاعه يف دول املغرب الكبري ويف باقي دول
إفريقيــا ،كا يريده أن يقوم بالحرب بالوكالة عنه يف محوره
التحالفي.
وقال فتحي إن «التطبيع العســكري مع الكيان اإلرسائييل
يكتــ خطورتني ،بغض النظر عن آثاره وانعكســاته عىل
القضية الفلســطينية واألمن القومي ومــا ميثله من تردي
أخالقي وقيمي».
بدوره ،اعتــرب «املرصد املغريب ملناهضــة التطبيع» زيارة
غانتس إىل الرباط «فضيحة و سابقة يف تاريخ انحدار القرار
الســيايس و الدبلومايس للنظام» و أوضح املرصد يف بيان
له ،أنه «يف سياق السقوط التطبيعي املشؤوم ،يرص املطبعون
عىل إغراق اململكة يف مســتنقع الخزي والعار و» الذهاب إىل
أبعــد الحدود» عــىل حد تعبري وزيــر الخارجية بوريطة يف
العالقات مع العدو الصهيوين» .

كشــفت مصادر محليــة يف ريف إدلب أن
عدداً من الضحايا ســقطوا برصاص مسلحي
الجوالين خالل قطافهم محصول الزيتون يف
بعض املناطق يف مدينة إدلب وريفها.
وقالــت املصادر إن الضحايا «كانوا يقومون
بقطــاف محصول الزيتون ضمن أراض هاجر
أصحابها خار البالد قبل سنوات بعد سيطرة
الجاعات املســلحة عىل مناطقهم» ،متحدثة
عن «قيام عنا الجوالين مبالحقتهم وإطالق
الرصاص عليهم بعد الفشل يف اإلمساك بهم».
وب ّينت املصادر أن «هيئة تحرير الشام اعتربت
الضحايا لصوصــاً يقومون برسقة محصول
الزيتون مــن األرايض التي أصبحت ملكاً لهم
بعد أن هجرها أصحابها» ،الفت ًة إىل أنّها «منعت
ذويهم من دفنهم يف املقابر اإلسالمية ،وطلبت
منهم أن يدفنوهم خارجها أو دفع مبالغ مالية
مقابل الساح لهم بدفنهم يف املقابر».
وأفادت املصادر بأن «عــدد الضحايا تجاوز الـ ،10بعضهم
من أبناء مدينــة إدلب .وقد وكّلهم أصحاب األرايض القابعون
خار القطــر بقطاف الزيتون وتوزيع حصصها عىل الفقراء
واملحتاجــني» ،وأضافت« :تعترب الهيئــة أن هذه األرايض من
أمالكها ،ومل يعد ألحد حق بدخولها وال حتى أصحابها ،يف حال
عادوا ،قبل خضوعهم ملا يسمى املحاكم الرشعية التابعة لها».

يُشار إىل أن هيئة تحرير الشام عمدت قبل سنوات إىل وضع
يدهــا عىل كل العقارات واألرايض التــي هاجر أصحابها إىل
مناطق ســيطرة الدولة السورية أو خارجها ،وتقوم بالترصف
بها بيعاً وتأجرياً.
وكانت «هيئة تحرير الشام» أعلنت يف مطلع الشهر الجاري
استهداف نقاط الجيش السوري يف قرية ميزناز يف ريف حلب
الغريب ،مؤكد ًة استخدام الصواريخ املوجهة يف القصف.

أفــادت معلومــات صحافية عــن تجــدد املواجهات يف
مدينة السليانية بني قوات األمن الكردية والطالب املحتجني
لليوم الثالث عىل التوايل.
ويطالــب املتظاهرون ،الذين أغلقــوا طريقاً رسيعاً يربط
الســليانية الواقعة شال العراق مبدينة كركوك ،بإعادة دفع
مخصصات شهرية مبا بني  40و 66دوال ًرا كانت متنح للطلبة
ولكن تم تعليقها منذ عام  2014بعد انهيار أسعار النفط العاملية
وإثر خالفات حول امليزانية بني كردستان وحكومة بغداد.
وف ّرقت قوات األمن العراقيــة التظاهرات بإطالق النار يف
الهواء وقنابل الغاز املسيل للدموع.
ً
وابال
وتحدثــت املعلومات عن إطالق قوات األمن عدة مرات
من قنابل الغاز املســيل للدموع عىل املتظاهرين قبل أن تطلق
أعرية نارية تحذيريــة يف الهواء إلجبار الطالب عىل التفرق.
حدثــت بعد ذلك عمليات كر و فر يف املدينة بني قوات األمن و
املتظاهرين الذين أشعلوا النار يف أكوام من النفايات.
وقال أحد املتظاهرين رافضاً الكشف عن اسمه «نحن كطالب
نتظاهر بســبب انقطاع املخصصات التي مر عليها  6أعوام»،
بأمس الحاجة لهــذا املبلغ الصغري ،يوجد بني
مضيفــاً« :نحن
ّ
زمالئنا طالب غري قادرين عىل الســفر إىل بيتهم يف األقضية
والنواحي بسبب عدم توفر مبلع كاف لذلك».وتابع قائالً« :لدينا
طالب آخرون ليس مبقدورهم تناول  3وجبات يف اليوم».
وأعلنت رئاسة جامعة الســليانية ،أمس الثالثاء ،تعطيل
الدوام الرسمي ملدة يومني .
واجتمع امس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق ،برئاسة

مــرسور بارزاين .وقالت دائرة اإلعالم واملعلومات يف حكومة
االقليــم إن االجتاع ناقش «موضوع التظاهرات التي قام بها
طالب الجامعــات واملعاهد للمطالبة بــرصف مخصصاتهم
الشــهرية وآخر تطــورات وتداعيات تلــك التظاهرات ومهام
الوزارات والجهات ذات العالقة يف هذا الصدد».
وقال مصدر يف وزارة التعليم العايل يف كردســتان ،مفضالً
عدم كشــف هويته ،إن الوزارة بحاجة إىل  70مليار دينار (46
مليون دوالر) سنوياً لتغطية مخصصات الطلبة البالغ عددهم
أكر من  135ألف طالب يف عموم أقليم كردستان.وأضاف أنه
«عىل وزارة مالية األقليم تخصيص هذا املبلغ لوزارة التعليم».
من جهتها ،قررت رئيســة الربملان ريواز فائق «اســتضافة
وزيــري املالية والتعليم العــايل يف اإلقليم اىل قبة الربملان»،
مشــرية اىل أنه «تم تجميع أكر من  50توقيعاً الســتضافة
الوزيرين».
الحكيموتعقيباً عىل هذه التطورات ،قال السيد عار الحكيم
إن «أحداث مؤســفة تشــهدها محافظة السليانية رافقت
اإلحتجاجات املطلبية لطلبة الجامعات وحصول صدامات بني
املتظاهرين وقوات األمن».
وجــدد الحكيــم يف ترصيحه الذي جــاء يف تغريدة عىل
«تويــرت» ،التأكيد «عىل أحقية املواطن يف التظاهر الســلمي
للمطالبــة بالحقوق املرشوعة» ،وحــث «الجميع عىل ضبط
النفــس واإللتزام بســــلمية التظاهر» ،مطالبــاً «الجهات
الحكوميــة واملحلية بالنظر يف مطالــب املتظاهرين وتوفري
الحاية لهم».

أكّدت الحملة الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية الغاز مع
«إرسائيل» أنّ أصحاب القرار يف األردن انتقلوا من التطبيع
السيايس إىل الفرض القرسي للتطبيع عىل املواطنني ،بعد
توقيــع اتفاقية تبادل الكهرباء واملاء مع «إرسائيل».ورأت
الحملــة «أنّ األردن أصبح رشيكاً مبارشاً يف خرق القانون
الدويل وجرائم الحرب التــي يرتكبها االحتالل ،من خالل
توقيعه االتفاق» ،مشري ًة إىل أنّ «االتفاقية تضع أمن األردن
املايئ املستقبيل تحت رحمة االحتالل».
الحملة دعت جميع األحــزاب والنقابات إىل «مقاطعة
أصحاب القرار وجميع املواطنني إىل املشــاركة يف املسرية
املنددة باالتفاقية التي ستنطلق يوم الجمعة املقبل».وقال
وزيــر املياه والري األردين محمد النجار إنّ «فكرة املرشوع
املشرتك مع إرسائيل ،والذي وقع إعالن نوايا بشأنه ،جاءت
بطلب من رشكة إماراتيــة» ،مضيفاً أنّ «التفاوض حوله
جرى خالل  24ساعة».
وأوضح أنّ «فكرة املرشوع تتمثل بقيام رشكة إماراتية بتوليد
طاقة متجددة يف جنوب األردن ،لكونه يتمتع بســطوع كاف
من أشــعة الشمس لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة وبيعها
للجانب اإلرسائييل .يف املقابل ،يحصل األردن عىل مياه صالحة
للرشب من خالل تحلية مياه البحر ونقلها إىل األردن».
ولفــت النجار إىل أنّ هذا املــرشوع كان «بطلب من رشكة
إماراتيــة تعهدت من جانبها بهذا املــرشوع كامالً ،وبصورة
منفصلة عن أي اتفاقات سابقة مع الجانب اإلرسائييل».
طالب أردنيون الشــارع األردين املنتفض والرافض للتطبيع
ال يزال يقول باســتمرار إنّ «أي خطوات تطبيعية تســعى لها
إرسائيل لفرض نفوذها وتحقيق مصالحها يف األردن ستبقى
مسدودة وس ُتحارب».

وكانــت رشارة الرفض األردنية األوىل انطلقت عند كشــف
محاوالت أكادميية إماراتية الستقطاب طالب أردنيني للتطبيع
مــع االحتالل اإلرسائييل ،من خــالل عرض تقدميي لجامعة
محمد بن زايد اإلماراتية حول الدراسات العليا واملنح الدراسية
بالرشاكــة مع جامعة إرسائيلية ،يف ندوة أقيمت قبل أيام يف
الجامعــة األردنية ،األمر الذي دفع الطــالب وأعضاء الهيئة
التدريســية إىل االنسحاب من تلك الندوة عىل الفور ،وتنظيم
وقفة احتجاجية استنكاراً وغضباً ملا جرى.
وانسحب طالب وأعضاء يف الهيئة التدريسية يف الجامعة
األردنيــة من نــدوة أقيمــت يف كلية امللك عبــد الله الثاين
لتكنولوجيا املعلومات ،بســبب استضافة الجامعة ممثلني عن
جامعــة «محمد بن زايد للذكاء االصطناعي» اإلماراتية لعرض
منح دراسية للطالب.

ّ
ُ
ــــــحــــــايــــــا بــــــــرصــــــــا مــــــســــــلــــــحــــــي الــــــجــــــوالنــــــي
خــــــــــــــالل قـــــــــطـــــــــاف الـــــــــزيـــــــــتـــــــــون فــــــــــي إدلــــــــــب

بــــــــــــي أحــــــــمــــــــد فـــــــــي الـــــــخـــــــطـــــــوط األمــــــامــــــيــــــة
ّ
ونــــــــائــــــــبــــــــه يــــــــتــــــــولــــــــى شــــــــــــــــ ون الـــــحـــــكـــــومـــــة

قالت وســائل إعالم تابعة
للدولةإنرئيسالوزراءاإلثيويب
آيب أحمــد توجه إلدارة جهود
الحرب من الخطوط األمامية،
وإن نائــب رئيس الوزراء وزير
الخارجيــة دميي ميكونني
سيتوىل إدارة الشؤون اليومية
للحكومة يف غيابه.
وقال تقرير -نُرش عىل موقع
فانــا اإلخبــاري -إن املتحدث
باســم الحكومــة ليجي
تولــو قدم يف مؤمتر صحفي
تفاصيل عن نقل مســؤوليات
بعض األعال اليومية.
وكان آيب أحمــد أعلــن أنه
يعتزم قيادة الحرب شــخصيا
ضــد قوات جبهة تحرير تيغراي وحلفائها .وكتب «لنلتقي يف
جبهة القتال حان الوقت للتضحية من أجل قيادة البالد».
وهــددت قوات تيغراي وحلفاؤهــا بالزحف إىل العاصمة،
لكنها تقاتل برشاسة أيضا يف محاولة لقطع ممر للنقل يربط
بني إثيوبيا الحبيسة وميناء رئي يف جيبو .
وقــال املبعوث األمرييك الخاص للقــرن األفريقي جيفري
فيلتان إن الجيش اإلثيويب وجاعات مســلحة من األقاليم
متكنوا إىل حد ما من وقف تحركات قوات تيغراي لقطع املمر،
لكن قوات تيـــــغراي متكنت من التحرك جنوبا صوب أديس
أبابا.
وكان فيلتــان قــال -يف ترصيحات صحفية عقب عودته
أمس من زيارته إلثيوبيا -إن آيب أحمد وجبهة تيغراي «يعتقدان
عىل ما يبدو أن كال منها عىل وشك تحقيق نرص عسكري».
وأضــاف فيلتــان أن طريف الــرصاع يف إثيوبيا يتحدثان
مــع الواليات املتحدة عن بدء عملية ســالم ،وطالب الحكومة
اإلثيوبية بوقف الهجات وتسهيل إيصال املساعدات اإلنسانية
للمترضرين من الحرب ،كا طالب جبهة تيغراي بوقف تقدمها

باتجاه العاصمة أديس أبابا.
وتحتــدم املعارك حاليا بني القوات اإلثيوبية وجبهة تيغراي
واملتحالفني معها يف مدينتي شورابيت ودبرسينا عىل بعد 218
كيلومرتا شال العاصمة اإلثيوبية.
تعزيزات عسكريةوأرسلت الحكومة املركزية يف أديس أبابا
قوات وعتادا عسكريا لتعزيز قواعد الجيش يف محيط مدينتي
شــورابيت ودبرســينا يف إقليم أمهرة .حيث انتقل القتال بني
القــوات الحكومية وجبهة تيغــراي من محافظة والو بإقليم
أمهرة -حيث ســيطرت الجبهة عىل عدد من املدن -إىل منطقة
شوا ( 220كيلومرتا شال العاصمة).
وبســبب تصاعد القتال يف الشــال اإلثيويب واقرتابه من
العاصمة ،قالت األمم املتحدة إنها ستجيل جميع أفراد عائالت
املوظفــني الدوليني العاملني يف إثيوبيا ،وفق وثيقة رســمية
اطلعت عليها وكالة األنباء الفرنسية.
وأوضح املتحدث باســم األمم املتحدة ستيفان دوجاريك يف
مؤمتر صحفي أن املنظمة الدولية «تنقل بصورة مؤقتة» أرس
املوظفني الدوليني من إثيوبيا بسبب الوضع األمني ،مضيفا أن
موظفي املنظمة باقون هناك.

مصــــــر  :إحبــــــاط مخطــــــ <إخواني> القتحــــــام قصر الرئاســــــة

ّ
الــــــعــــــراق  :تـــــجـــــدد املـــــواجـــــهـــــات فـــــي الــســلــيــمــانــيــة

ّ
حــــمــــلــــة أردنــــــــيــــــــة ـــــــــد «الــــتــــطــــبــــيــــع الـــــقـــــســـــري»

كشــفت تحقيقات تم رفع الرسية عنهــا حديثا ،كواليس
مخطط إخواين قاده املرشــد الســابق محمود عزت وعدد من
قيادات التنظيم ،منهم عبد املنعم أبو الفتوح وآخرون ،القتحام
مؤسسات مهمة يف مرص أبرزها قرص الرئاسة.
وأوضحت التحقيقات التي بارشتها نيابة أمن الدولة العليا،
أن تنظيم اإلخوان خطط الســتهداف استقرار البالد وإشاعة
الفوىض عقب سقوطه يف  ،2013من خالل تصعيد العمليات
اإلرهابية يف أرجاء البالد ،ودفع عنا مســلحة إىل اقتحام
املؤسســات الحيوية واملراكز الحكومية ،ومنها قرص الرئاسة
ومطار القاهرة.
وأوردت أوراق القضية رقم  1059لسنة  ،2021اتهامات لعدد
مــن قيادات اإلخوان ،منهــم إبراهيم منري وعزت وأبو الفتوح
ومحمد ســويدان ومحمد القصاص وغريهم ،بإدارة مخطط
إلشــاعة الفوىض بالبالد والتحريض عىل العنف ،وتوفري دعم
مادي ولوجســتي للخاليا املسلحة ومســاعدتها عىل تنفيذ
مخططات إلشــاعة الفوىض يف البالد .وقال الباحث املرصي
املختص باإلســالم السيايس عمرو فاروق ،إن تنظيم اإلخوان
اإلرهايب عمل بعد ثورة بعد  30متوز عام  2013عىل خلق حالة
من الشحن والتعبئة بني القواعد التنظيمية ،من خالل التحريض
عىل العنف عرب منصة اعتصام رابعة العدوية املســلح ،ورصد

خــالل االجتاعات التنظيمية والبيانــات والترصيحات التي
خرجت عن قيادات التنظيم يف هذه الفرتة.
ويف حديثه مع موقع «ســكاي نيــوز عربية» ،قال فاروق
إن «الجاعة اإلرهابية عملت عىل تحويل املعركة السياســية
إىل معركة دينية لتصفية الحســابات مع الخصوم ،وحشــد
عنا ها ضد الدولة بكافة مؤسساتها».
وأشار فاروق إىل القرار الصادر من القيادي اإلخواين محمد
كال الذي تزعم الخاليا املســلحة يف التنظيم وقتل الحقا يف
مواجهات مع األمن ،بتســليح كافة األرس اإلخوانية وتحويلها
إىل خاليا وكتائب مســلحة إلدارة الرصاع بالعنف مع الدولة،
مشــريا إىل أن «الخالف بني كال وعــزت مل يكن حول فكرة
توظيف العنف كا حاولت الجاعة الرتويج له ،لكنه كان عىل
السلطة وقيادة التنظيم يف األصل».
وقال إن كال عمل عىل قيادة التنظيم وتحريك قواعده نحو
العمل املسلح ،كونه مسؤوال عن قطاع الشباب لسنوات طويلة
وله عالقات وصالت مبارشة مع القواعد التنظيمية ،مكنته من
صياغة مخططات الستهداف استقرار الدولة بتسليح العنا
ودفعها للعمليات املسلحة ،ويف الوقت نفسه أدار عزت حركة
األموال والخاليا املســلحة واللجان اإللكرتونية ،بالتعاون مع
القيادات يف الخار .

ّ
الـــــســـــودان  :حــــمــــدوك ي ــت ــع ــه ــد ب ــم ــراج ــع ــة الــتــعــيــيــنــات

قالت األمانة العامة ملجلس الوزراء إن رئيس وزراء السودان
عبد الله حمدوك ســرياجع التعيينات واإلعفاءات التي أجراها
الجيش مؤخرا يف مناصب رئيســية يف الدولة ،وسط مطالب
باإلفرا عن املعتقلني وحاية املظاهرات ،والتحقيق يف أحداث
مقتل متظاهرين.
جه حمــدوك بإيقاف
وبحســب إعالم مجلس الــوزراء ،و ّ
أي تعيينــات جديدة بالخدمة املدنية عىل املســتويني القومي
والواليات.
وبعد ســيطرة الجيش عىل الســلطة يف  25ترشين األول
املايض ،اســتعان الحكام العســكريون مبســؤولني سابقني
مخرضمني من عهد الزعيم املخلوع عمر البشري ،لتويل مناصب
مهمة يف الجهاز اإلداري للدولة.
وأصــدر حمــدوك -الــذي اعتقل خالل إجــراءات املجلس
العسكري ،ثم أعيد إىل منصبه مبوجب اتفاق مع الجيش جرى
التوصــل إليه األحد املايض ،توجيهــا بوقف جميع التعيينات
واإلعفاءات يف الوظائف الحكومية.
وقالت األمانة إنه «إىل جانب ذلك ،ســتخضع كل التعينات
واإلعفاءات التي متت يف الفرتة الســابقة للدراسة واملراجعة
والتقييم».
وخالل اجتاعه مع أعضــاء للمجلس املركزي القيادي يف
قــوى الحرية والتغيري املعارضة قال حمدوك إن تحقيقا فتح
يف االنتهاكات التي متت بحق املتظاهرين منذ  25ترشين األول
املايض.
وقُتل  41شــخصا يف مظاهرات مناهضة إلجراءات املجلس
العسكري الذي أطاح بحكومة حمدوك السابقة الشهر املايض.
وقالــت قوى الحرية والتغيري ،وهي تحالف مدين تقاســم
الســلطة مع الجيش قبل إجراءات املجلس العســكري إنها ال
تعرتف بأي اتفاق سيايس مع الجيش.وذكرت الوكالة أن أعضاء
عربوا خالل االجتاع «عن أهمية وضع خارطة
مــن التحالف ّ

طريق لتطبيق االتفاق الســيايس ،وإيقاف ومراجعة قرارات
التعيينات التي متت خــالل الفرتة املاضية ،وإعادة جميع من
تم فصلهم لوظائفهم».
وطالب حمدوك واألعضاء باإلفرا عن املعتقلني السياسيني
يف أرسع وقت ممكن ،واحرتام حق التظاهر السلمي.
ومبوجــب اتفاق تم توقيعه مع قائــد الجيش الفريق أول
عبد الفتاح الربهان ،ســيقود حمدوك -الذي تم تعيينه أول مرة
بعد اإلطاحة بالرئيس عمر البشــري يف انتفاضة عام -2019
حكومة مدنية من الخرباء لفرتة انتقالية.
ويواجه االتفاق معارضة من الجاعات املؤيدة للدميقراطية
التــي تطالب بحكم مدين كامل منذ اإلطاحة بالبشــري ،والتي
ثــار غضبها ملقتل عرشات املحتجني عقب مظاهرات معارضة
إلجراءات املجلس العسكري.
يف املقابل ،قال املجلس املركزي لقوى الحرية والتغيري -يف
بيان -إن املجموعة التي التقت حمدوك ال متلك تفويضا لتمثيل
املجلــس للتباحث والتفاوض مع من وصفهم بـ»االنقالبيني»
وحمدوك.

ل ــي ــب ــي ــا  :املـــجـــلـــس األعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة يــــرفــــ إجــــــراء
االنــــتــــخــــابــــات دون تـــــوافـــــق  ..ويـــصـــفـــهـــا ب ــامل ــه ــزل ــة
جدد رئيس املجلس األعىل للدولة يف ليبيا خالد املرشي رفض
املجلس إجراء االنتخابات الرئاســية والربملانية يف البالد دون
قوانني توافقية.
ووصف املرشي العملية االنتخابية بالهزيلة ،وقال إن املجلس
لن يشــارك يف رشعنة هذه «املهزلة» ،وستنعكس مواقفه من
خالل إجراءات قانونية سيتخذها.
وذكر املرشي أن املجلس األعىل للدولة لن يســمح ألي طرف
داخيل أو خارجي بتحميله مسؤولية عرقلة االنتخابات.
وأوضح رئيس املجلس األعىل للدولة أن من عرقل االنتخابات
هو من أصــدر قوانني معيبة ومخالفة لإلعالن الدســتوري
واالتفاق السيايس وخارطة الطريق ،حسب تعبريه.
من جهــة أخرى ،قال رئيــس املفوضية الوطنيــة العليا
لالنتخابات الليبية عاد السايح إن قانون الرتشح لالنتخابات
الرئاسية يشــرتط عدم الحكم بشكل نهايئ عىل املرتشح يف
جناية أو جنحة.
وأضاف السايح يف مؤمتر صحفي أن تفسري املادة الـ 12من
القانون االنتخايب يعود للقضاء إذا تقدم أحد املرتشحني بطعن

ضد مرتشــح آخر .وأوضح الســايح أن الطعن ضد املرتشحني
للرئاسة ممكن يف أي دائرة قضائية بليبيا ،وأن القانون أعطى
الحق للمطعون فيه لالستئناف يف أي محكمة يف البالد.
بــدوره ،دعا جيفري ديلورينتيــس نائب املندوبة األمريكية
يف األمــم املتحدة حكومة الوحــدة الوطنية الليبية إىل اتخاذ
كل اإلجراءات املمكنة لتأمني اعتقال وتســليم ســيف اإلسالم
القذايف ،نجل الزعيم املخلوع معمر القذايف ،وبقية املطلوبني
للمحكمة الجنائية الدولية.
وشــدد املسؤول األمرييك عىل رضورة عدم الساح ملرتكبي
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وجرائم الحرب والجرائم
مبواصلة مارسة االنتهاكات .وأكد ستيفان دوجاريك املتحدث
باسم األمني العام لألمم املتحدة أن املبعوث األممي الخاص إىل
ليبيا يان كوبيش قدم استقالته لألمني العام أنطونيو غوترييش
الذي قبلها ويعمل عىل تعيني بديل مناسب.
وقال مصدر دبلومــايس للجزيرة إن األمم املتحدة اقرتحت
بشــكل غري رســمي عىل أعضاء مجلس األمن الدبلومايس
الربيطاين نيكوالس كاي ليحل محل كوبيش.
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دولـــيـــــــــــات ـ مبــــــــــوب

بولن ــدا :نأم ــل نش ــر «النات ــو» ّ
قوات ــه عل ــى الح ــدود م ــع بيالروس ــيا
ّ
أوكراني ــا تحش ــد قواته ــا م ــن اج ــل الح ــد م ــن ازم ــة موج ــة الهج ــرة

ال تزال أزمة آالف املهاجرين املوجودين منذ فرتة عىل الحدود بني
بيالروس وبولندا تتفاقم .فيا ترص بولندا عىل منع الالجئني من
عبورأراضيهاباتجاهالدولاالوروبيةوتستخدمالجيشواألمنيف
ســبيل ذلك وسط تردى أوضاعهم يف ظل درجات حرارة متدنية
جداً وصلت إىل حد التجمد.

} بولندا }

أكّداملتحدثباسمالخارجيةالبولنديةلوكا ياسينا،يفحديث
إذاعي أمس»،أن بالده تأمل وصول وانتشــار قوات من الناتو عىل
حدودها مع بيالروس وذلك عىل خلفية أزمة املهاجرين».وقال:
«يف مــا يتعلق باألزمة عىل الحــدود ،نحن نتلقّى الدعم بالفعل
مــن دول االتحاد األورويب وحلف شــال األطل  ،وقد وصل
عســكريون بريطانيون إىل املنطقة ،وســيصل آخرون من دول
أخرى» ،مشددا «عىل أن التواجد العسكري لدول الناتو يف بالده،
ســيكون أكر من مجرد االنتشــار الرمزي املوجود لدينا حالياً».
أضاف «أن بولندا تسعى إىل مزيد من الحاية من الواليات املتحدة.
وهناك أيضاً احتال إلغالق الحدود مع بيالروس أمام حركة مرور
الشاحنات أو عىل السكك الحديدية ،لكننا مل نتخذ مثل هذا القرار
بعد».

} بيالروس }

ويف املقابل ،قالت لجنة الحدود الحكومية يف بيالروس ،يف
بيانلها«،إنالقواتالبولنديةحاولتمنعمجموعةمناملهاجرين
من العبور إىل أراضيها ليل الثالثاء بإطالق نريان الرشاشات».
وجاء يف البيان املنشور عىل موقع لجنة الحدود عىل اإلنرتنت:
حبت القوات البولندية بالالجئني بنريان األســلحة
«هــذه املرة ر ّ
ا لية .وقد تم تأمني املنطقة من قبل أفراد الخدمة البيالروسيني
ملنع أي استفزازات محتملة».
ونقلــت وكالة «تاس» عن لجنة الحدود البيالروســية قولها
يف بيان إن القوات البولندية رحبت بالالجئني بنريان األســلحة
بينا قام عنا من األمن يف بيالروس بتأمني املنطقة ملنع أي
استفزازاتمحتملة».

وحــذرت اللجنة «مــن أن الوضع عىل الحــدود البولندية-
البيالروسية اليزال متوتراً» ،الفتة «إىل أن القوات البولندية تواصل
إطالق الغاز عىل الالجئني».

} أملانيا }

الــىل ذلك ،هدد مجلس الوزراء األملــاين الجديد ،أمس بفرض
عقوبات جديدة عىل بيالروســيا ،مبا يف ذلك تقييد الوصول إىل
أصولها املالية ،إذا مل تغري مينسك سياستها.
وبحسب املصادر التي نقلت عنها «بيزنس إنسايدر» ،فإنه «إذا مل
يقرر رئيس بيالروسيا ألكسندر لوكاشينكو تغيري مسار (سياسة
بالده) ،فسنسعى إىل توسيع عقوبات االتحاد األورويب الحالية
لوضع صعوبات عىل النظام (بيالروسيا) للحصول عىل األموال».

} أوكرانيا }

وكانت الخدمة الصحفية لهيئة الحدود الحكومية يف أوكرانيا،
قد أعلنت ،أن «عملية حدودية خاصة بدأت عىل الحدود بني أوكرانيا
وبيالروسيا من أجل الحد من أزمة موجة الهجرة».
أضافت يف بيان لها« :بدأت عملية خاصة مشرتكة أطلق عليها
اســم «بولي » عىل الحدود مع جمهورية بيالروس ،وتنسقها
دائــرة حدود الدولة ويتم تنفيذها باالشــرتاك مع قوات الحرس
الوطني والرشطة الوطنية والقوات املسلحة ألوكرانيا وغريها من
الجهات املعنية ،وتعترب كتدابري وقائية لحاية الحدود األوكرانية
من أجل منع أزمة الهجرة والتصدي لألنشطة غري القانونية».
وقال النائب األول لرئيــس دائرة الحدود األوكرانية ،فالدميري
نيكيفورينكو« :ال تزال الحدود األوكرانية البيالروســية مهددة
بســبب انتشار أزمة الهجرة واحتال اتجاه تدفق املهاجرين إىل
أوكرانيا مجددًا».
ونقلــت الخدمة الصحفية عن نيكيفورينكو« :ســعيا لرفع
مستوى االستجابة يف حال تعقيد محتمل للوضع ،وباالشرتاك
مــع أجهزة الدولة املعنية بالوضع ،تم االتفاق عىل تنفيذ عملية
حدودية خاصة مشرتكة وتم وضع خطة مناسبة ،ودخلت حيز
التنفيذ رسم ًيا مساء أمس».

أول امـــــــرأة رئ ــي ــس ــة لـــــلـــــوزراء فــــي الــســويــد
وافق الربملان السويدي ،عىل
تعيني زعيمة الحزب االشرتايك
الدميقراطــي ماغدالينــا
أندرسون رئيســة للــوزراء،
لتصبح أول امرأة تتوىل املنصب
يف تاريخ السويد.
وســتخلُف ماغدالينــا
ســتيفان لوفني يف منصبي
رئيس الحزب ورئيس للوزراء،
وهــا املنصبان اللذان تركها
لوفــني يف وقت ســابق هذا
الشهر.
وأعلــن رئيــس الــوزراء
السويدي ستيفان لوفني ،مطلع
نوفمرب الجاري ،اســتقالته من منصبه بعد
 7ســنوات يف الســلطة مــن منصبي زعيم
االشــرتاكيني الدميقراطيني ورئيس الوزراء،
واصفاً السنوات الـ  7التي قضاها يف منصبه
بأنها كانت «رائعة».
وأعــرب عن فخره بــأن «رجالً من الطبقة

العاملــة كان له هذا الــرشف العظيم أن يدير
هذا البلد عىل مدى سنوات».
ويف إثر اســتقالة لوفــني ،ان ُتخبت وزيرة
املال الســويدية ماغدالينا أندرســون البالغة
من العمر  54عاماً رئيســة للحزب االشرتايك
الدميقراطــي ،برفع األيدي يف مؤمتر الحزب
يف غونتنرب .

<ا نـــتـــربـــول>يـــنـــتـــخـــب قــــادتــــه فــــي إســطــنــبــول
تتواصل يف مدينة إسطنبول أنشطة الدورة
الـــ  89للجمعية العمومية للمنظمة الدولية
للرشطة الجنائية (اإلنرتبول) ،وسط تحذيرات
أطلقتها منظــات حقوقية وسياســيون
ومســؤولون بشــأن احتال وصول مرشح
إمارا إىل رئاســة املنظمة يف االنتخابات
التي تجري غدا الخميس.
وأثار ترشــح اللواء أحمــد نا الري
املفتش العام يف وزارة الداخلية اإلماراتية جدال
واســعا ،نظرا التهامات وجهت له بالتعذيب،
وهــو ما أثار حمالت للتحذير من وصوله إىل
هذا املنصب.
ويف أحــدث التحذيرات ،دعا مســؤوالن
محليان كبريان يف فرنســا وزيــر الداخلية
جريالد دارمانــان إىل «اليقظة» إزاء احتال
وصول الضابط اإلمارا إىل رئاسة اإلنرتبول،
إذ يقع املقر العــام للمنظمة يف مدينة ليون
الفرنسية.
ويف رسالة مشرتكة إىل الوزير ،قال لوران

ووكيه رئيس منطقة أوفرين رون ألب ،وبرونو
برنار رئيس مدينة ليون إن الري تستهدفه
دعوى تعذيب رفعها ضده مشتكون بريطانيون
ومنظمة غري حكومية متثل معارضا سياسيا
رهن االحتجاز يف اإلمارات حاليا.
وكتب املســؤوالن املنتخبان يف رسالتها
إن «ترشــيحا تشــوبه شــكاوى ميكن أن
يشــكل خطرا حقيقيا ،وقــد ينزع الرشعية
عن املؤسســة وإقامتهــا يف دميقراطيتنا».
كا طلب املســؤوالن من وزير الداخلية أيضا
توضيحات بشــأن متويل الدولة لتوسيع مقر
اإلنرتبول يف ليون.
ويقوم الري بحملة منذ الســنة املاضية
لتويل رئاسة املنظمة ،وهناك مرشحة وحيدة
تنافسه هي التشيكية ساركا هافرانكوفا.
ومتنح املنظمة رئيســها دورا رشفيا ،بينا
يتوىل تســيري أعالها األمني العام وهو حاليا
األملاين يورغن شــتوك الذي ُعني لوالية ثانية
من  5سنوات يف .2019

«أمـــــنـــــســـــتـــــي» تــــــدعــــــو لــــــعــــــدم ت ــس ــي ــي ــس
ً
املـــــســـــاعـــــدات تـــجـــنـــبـــا لــــكــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة

دعت منظمة العفو الدولية
«أمنستي» املجتمع الدويل إىل
أن تخفف «عىل وجه الرسعة»
القيود املالية الحالية املفروضة
عىل أفغانســتان ،التي متنع
توفري الرعاية الصحية والغذاء
والخدمات األساسية األخرى.
كا حثته عىل املسارعة إىل
إيصال املســاعدات اإلنسانية
لهــذ البلــد «لتــاليف أزمة
متصاعدة تهدد حياة عرشات
املاليني من الناس».
وحضــت املنظمــة عــىل
«عدم تسييس املساعدات اإلنسانية» املقدمة
ألفغانستان ،مشددة عىل أنه «يجب عىل الدول
املانحة أن تضــع -عىل وجه الرسعة -خطة
عمل شــاملة لنرش الدعم املايل واإلنســاين،
بالتشــاور مــع املنظات غــري الحكومية
والوكاالت اإلنســانية األخــرى العاملة عىل
األرض» .وقالت املنظمة إن تعليق املساعدات
الخارجية وتجميد أصول الحكومة األفغانية
والعقوبات الدولية عىل طالبان أدت كلها إىل
إغراق البلد -الذي يعاين بالفعل من مستويات
فقر عالية -يف أزمة اقتصادية كاملة.
ووفقا ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنســانية ،يواجه  22 8مليون شخص (من
بني نحو  40-39مليون نسمة هم عدد سكان
البلد) انعدا ًما حادًا لألمن الغذايئ والجوع.
يف حني يقدر برنامج الغذاء العاملي أن ما ال
يقل عن مليون طفل يعانون بالفعل من «سوء
تغذية حاد».

ووفقًا لألمم املتحدة ،هناك حاجة إىل أكر
من  200مليون دوالر من املساعدات اإلنسانية
شهريًا ،لتجنب الكارثة.
وقال املدير اإلقليمي لجنوب آسيا يف منظمة
العفو الدولية ،ياميني ميرشا ،إن «املستويات
الحالية من املســاعدات اإلنسانية غري كافية
للتعامل مع األزمة ،حيث يغرق ماليني األفغان
يف براثن الفقر ويواجهون خطر املجاعة».
ويضيــف «لقد رأينــا دوال قدمت تعهدات
ووعودا بتقديم املساعدة إىل أفغانستان خالل
األشهر األخرية ،لكن هذا الدعم مل يصل بعد إىل
من هم يف أمس الحاجة إليه».
وكان املانحــون األجانب قــد تحركوا مع
اســتيالء طالبان عىل كابل يوم  15آب املايض
لوقف وحجب كل أشكال التمويل للبالد.
ووفقا للبنك الدويل ،فإن املســاعدات -قبل
اســتيالء طالبان عىل السلطة -كانت تشكل
 43من الناتج املحيل اإلجايل ألفغانســتان
ونحو  75من إنفاقها العام.

العــــــراق :القــــــوات االجنبيــــــة تنهــــــي وجودهــــــا خــــــالل  15يومــــــا

اعلن الجيش العراقي امس أن القوات األجنبية القتالية ستنهي
وجودها يف البالد خالل الـ 15يوما املقبلة .وقال اللواء تحسني
الخفاجي ،املتحدث باسم قيادة العمليات املشرتكة (تتبع وزارة
الدفاع) ،إن ملف إنهاء الوجود األجنبي يسري وفق الجدول املخطط
له ،وال توجد قواعد مخصصة لهم ســوى وجودهم عىل نحو
بسيط يف قاعدة عني األسد يف محافظة األنبار (غريب العراق).
وأوضح الخفاجي أن أغلب القوات القتالية خرجت من العراق،
ومل يبق إال املستشــارون ومن يعمل يف مجال االســتخبارات
أو االســتطالع وكذلك التدريب واالستشارة ،وتابع أن املتبقي
من القوات األجنبية جزء بســيط وستخر جميعها خالل 15
يوما باســتثناء من تحولت مهمتهم إىل االستشــارة ،وتقديم
معلومــات ،ودعم القوات األمنية العراقية .ولفت إىل أن هناك
جدوال يف تسليم األسلحة واملعدّ ات إىل القوات القتالية.

الكرمليـــــــــــــــن« :قمـــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــة» محاولـــــــــــــــة
أميركيـــــــــــــــة نشـــــــــــــــاء خطـــــــــــــــوط تقســـــــــــــــيم جديـــــــــــــــدة

وصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميرتي بيسكوف« ،قمة
الدميقراطية» املقرر عقدها الشهر القادم ،بأنها محاولة أمريكية
إلنشاء خطوط تقسيم جديدة ،مشريا إىل أن موقف روسيا من هذه
القمةسلبي.وقالبيسكوفللصحفيني،امس«:نقفموقفاسلبيا
بال شك من هذه القمة .وال تعد إال محاولة إلنشاء خطوط تقسيم
جديدة .يف أوائل التسعينيات من القرن املايض كنا نناضل من أجل
إزالة وتخفيض خطوط التقسيم ،لكن الواليات املتحدة تفضل يف
الوقت الراهن أن تنشئ خطوط تقسيم جديدة وتقسم البلدان إىل
جيدة من وجهة نظرهم وسيئة يف نظرهم أيضا».
وأشارإىلأنالوالياتاملتحدةتحاولفرضمفهومهاللدميقراطية
عــىل دول أخرى وخصخصة هذا املصطلــح ،وأوضح« :تحاول
خصخصة كلمة «الدميقراطية» ،أي أن الدميقراطية (من وجهة
نظرهم) هي فقط ما يتوافق مع فهم واشنطن .ومن الواضح أنه ال
ميكن وال يجب أن يكون كذلك .وهو ليس موجودا حقا».

أحزاب أملانية تتفق على حكومة ائتالفية
أوشك وزير املالية األملاين أوالف شولتس عىل أن يحل محل
املستشارة أنغيال مريكل يف املنصب بعد أن أعلنت  3أحزاب أنها
جاهزة إلعالن اتفاق عىل تشكيل حكومة ائتالفية لتتوىل حكم
أكرب اقتصاد يف أوروبا.
وقال الحزب االشرتايك الدميقراطي املنتمي ليسار الوسط
وهو الحزب الذي ينتمي له شولتس ،إن «من املقرر عقد مؤمتر
صحفي بهذا الشــأن « ،وذلك بعــد جولة أخرية من املحادثات
مع «حزب الخرض» و»الحزب الدميقراطي الحر».

وفيـــــــــــــــات
رئيس مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب
زميلهم
ينعون مبزيــد اال
املأسوف عليه

النائب فايز غصن

املنتقل اىل رحمته تعاىل االثنني
 22ترشين الثاين 2021

ً

10

الخميس  25ترشين الثاين 2021

ر يا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بطولـــــــــــــــة لبنـــــــــــــــان فـــــــــــــــي التايكوانـــــــــــــــدو لعـــــــــــــــام : 0 1
لقـــــــــــــــب الفتيـــــــــــــــان والفتيـــــــــــــــات لنـــــــــــــــادي املـــــــــــــــون الســـــــــــــــال
نظــم االتحــاد اللبنــاين
للتايكواندو بطولة لبنان لفئة
للفتيــان والفتيات لعام 2021
يف نادي املون الســال  -عني
سعاده ،شارك فيها  147العبا
والعبة مــن حملــة الحزام
األســود من مختلف األندية.
و قــد توزعــت املباريات عىل
حلبتني وشارك يف قيادتها 23
حكم دويل ووطني .
حــرض البطولــة رئيــس
االتحاد الدكتور حبيب ظريفه،
واعضاء االتحاد كل من محمد
قازان ،الحكم الدويل املاســرت
ال طولة
جــو خوري ،الغراند ماســرت من ر ع ل ق عة
املهنــدس اييل نعمه ،كارولني
تشــايليان .كا حرض الغراند
ماسرت جور خطار والغراند
ماســرت أالن نجــم ورئيــس
لجنــة املنتخبــات الوطنية
الغرانــد ماســرت رالف حرب
واملستشارالفني لرئيس االتحاد
املاسرت نويل مخيرب،مسؤولو
األنديــة وأهــايل الالعبني و
الالعبات.
ويف ما ييل النتائج الكاملة:
فتيان ما دون  33كلغ:
املركز األول :غســان أبوجودة نادي املون السال
املركــز الثــاين :رالف أبوفياض نادي املون السال
لقطة م احد امل ي
املركز الثالث :مارك خورياملركز األول :كارلوس أبو جودة نادي كومباتنادي السيدة
أرينا
املركز الثالث:أنطوين خوري نادي السيدةاملركــز الثــاين :ايفان بدوي نــادي أنرتانيكفتيان ما دون  37كلغ:
أنطلياس.
املركز األول :رشبل مراد نادي املون السالاملركز الثالث :وســيم ساحة نادي أنرتانيكاملركــز الثاين :أنجيلو يــاين نادي أنرتانيكأنطلياس.
أنطلياس
املركز الثالث :ميشال حداد نادي السيدةاملركز الثالث :أنطوين نوفل نادي املون السالفتيان ما دون  57كلغ:
املركز الثالث :راين بو أنطون نادي السيدةاملركز األول :جوي يوسف نادي املون السالفتيان ما دون  41كلغ:
املركز الثاين :يوسف فر نادي اللواء الرفيداملركز األول :أندرو نرص نادي املون السالاملركز الثالث :اياس القادري نادي اللواء الرفيداملركــز الثاين :رشبل فرنســيس نادي املوناملركز الثالث :جون حداد نادي السيدةالسال
فتيان ما دون  61كلغ:
املركز الثالث :مارك ظريفه نادي املون السالاملركز األول :رشبل يونس نادي كومبات أرينا.املركز الثالث :ديفيد الحلو نادي السيدةاملركــز الثــاين :جان زعرت نــادي انرتانيكفتيان ما دون  45كلغ:
املركز األول :كارل سامل نادي أنرتانيك أنطلياس انطلياس.املركز الثالث :جوناثان نعمه نادي أنوراملركــز الثاين :مــارك رسكيس نادي أنرتانيكاملركز الثالث :جواد قرنيب نادي النرس األسودأنطلياس
فتيان ما دون  65كلغ:
املركز الثالث :مارك لحود نادي السيدةاملركز األول :عار الغضبان نادي االرساءاملركز الثالث :غسان حيدر نادي السيدةاملركز الثاين :كارل سمعان نادي انورفتيان ما دون  49كلغ:
املركز الثالث :روي حرب نادي النرس األسوداملركز األول :بيرت ظريفه نادي املون السالاملركز الثالث :ســامي جو صبا نادي ليبانيزاملركــز الثــاين :جورجيو منصور نادي املونتايكواندو كوان
السال
فتيان فوق  65كلغ:
املركز الثالث:رشبل جريدي نادي املون السالاملركز األول :مارك كعدي نادي كومبات أرينااملركز الثالث:جورجيو خباز نادي املون السالاملركز الثاين :فرنشيســكو عاد نادي أنرتانيكفتيان ما دون  53كلغ:

أنطلياس.
املركــز الثالــث :كايبنادي أنور
حرفو
املركز الثالث :رشبل رعدنادي املون السال.
فتيات ما دون  37كلغ:
املركــز األول :أنجيلينــاسكاف نادي كومبات أرينا
املركز الثاين :ايلينا فرامنادي ليبانيز تايكواندو كوان
فتيات ما دون 41كلغ:
املركــز األول :كريســتيفاخوري نادي النرس األسود
املركز الثاين :جينيفر يزبكنادي املون السال.
فتيات ما دون  44كلغ:
املركز األول :ساره ابراهيمنادي الغولف.
املركــز الثــاين :ماريبيلسكاف نادي املون السال.
املركز الثالث :أليكسيا حايكنادي السيدة
املركز الثالث :كلوي شديدنادي السيدة
فتيات ما دون  47كلغ:
املركز األول :ريتا جريدينادي املون السال
املركــز الثــاين :كلــويمعلوف نادي السيدة
املركز الثالث :سيليا مطرنادي السيدة
املركز الثالث :ساره صليبانادي املون السال
فتيات ما دون  51كلغ:
املركز األول :لني عرياين نادي كومبات أرينااملركز الثاين :ريتا ماريا حايك نادي السيدةاملركز الثالث :رهف فرحات نادي اللواء الرفيداملركز الثالث :جوي ناكوزي نادي املون السال.فتيات ما دون  55كلغ:
املركــز األول :ريبيــكا قيامه نــادي ليبانيزتايكواندو كوان
املركز الثاين :أرزة وهبي نادي انورفتيات ما دون  59كلغ:
املركز األول :ايستيل عدس نادي املون السالاملركز الثاين :أنطونيا هاشــم نادي أنرتانيكأنطلياس.
املركز الثالث :لني نعمه نادي النرس األسود.فتيات فوق  59كلغ:
املركز األول :كارن عنداري نادي الغولدن بادي.املركز الثاين :سجا سيا نادي اللواء الرفيد.الرتتيب العام
وجاء ترتيب األندية لفئة الفتيان:
-1املون السال 36 :نقطة
-2كومبات ارينا 21 :نقطة
-3انرتانيك انطلياس 19 :نقطة
أما ترتيب األندية لفئة الفتيات فجاء كا :
-1املون السال 21 :نقطة
-2كومبات ارينا 14 :نقطة
-3ليبانيز تايكواندو كوان 10 :نقاط.

رســــــالة حماســــــية مــــــن رونالدو بعــــــد تأهــــــل مانشســــــتر يونايتد
وجه الربتغايل كريســتيانو رونالدو نجم فريق
مانشسرت يونايتد اإلنكليزي رسالة حاسية عقب
فوز فريقه عىل فياريال .وقاد رونالدو الشــياطني
الحمر للدور مثن النهايئ لدوري أبطال أوروبا عقب
تســجيله الهدف األول يف الفوز  0-2عىل فياريال
اإلسباين الثالثاء.
ووصل الدون إىل  6أهداف يف جدول ترتيب هدايف
دوري أبطــال أوروبا ،كثالث أفضل هدايف البطولة،
بفارق  3أهداف عن املتصدر روبرت ليفاندوفســ
مهاجم بايرن ميونيخ .وقــال رونالدو يف تغريدة
عرب حسابه الرســمي مبوقع التواصل االجتاعي
«فيســبوك»« :من العظيم دوماً اللعب يف إسبانيا،
ومن املذهل الفوز والتسجيل يف إسبانيا ،هذه املدينة
أشعر ب ء خاص تجاهها رغم رحييل عنها».
ولعب الدون  9سنوات يف إسبانيا للفريق املل
ريال مدريد حيث سجل معه  450هدفاً ليصبح أفضل
هــداف يف تاريخ النادي وفاز معه  4مرات بدوري
أبطال أوروبا.
ووجه الدون رسالة لجاهري مانشسرت يونايتد
وزمالئه« :مربوك للزمالء الفوز العظيم الذي وضعنا
يف املكانة التي نعرفها ،نحن مانشسرت يونايتد ولن
نتوقف عن الكفاح من أجل هذا النادي».
وجــاء الفوز عىل فريق الغواصــات الصفراء
ليعيد الهدوء إىل أولد ترافورد بعد رحيل املدرب أويل
غونار سولشاير وتعيني مساعده مايكل كاريك األحد
املايض عقب الخسارة  4-1من واتفورد يف الدوري
املحيل .ومن الناحية النظرية فإن فوز مانشســرت
يونايتد خار أرضه أمر يستحق االحتفال بكل تأكيد،
خاصة إذا قاده لدور الـ 16يف دوري أبطال أوروبا.
لكــن الفوز -2صفر يف فياريــال يوم الثالثاء
كان مبثابة قصة مألوفة جدا ملشــجعي مانشسرت
يونايتــد ،مع ظهور الفريق بشــكل متواضع مرة
أخرى ،قبل أن ينجح نجم محدد يف إنقاذه من جديد.

وقبل أن يســجل كريستيانو رونالدو الهدف يف
الدقيقة  78ليحطم قلوب البعض ،احتا مانشسرت
يونايتد إىل تألق الحارس ديفيد دي خيا يف إنقاذ عدة
محاوالت للحفا عىل النتيجة دون تغيري.
وهذه ليســت أول مرة هذا املوســم ينقذ فيها
رونالدو ناديه ،ورمبا يكون مانشســرت يونايتد قد
بلغ دور الـ 16قبل الجولة األخرية بفضل هذا النجم
الربتغايل ،لكــن يف الواقع فقد تحقق هذا النجاح
بشق األنفس.
وهذه املرة الثالثة هذا املوســم التي ينجح فيها
قائد الربتغال يف تسجيل الهدف الحاسم يف آخر 15
دقيقة من مباراة بدوري أبطال أوروبا.
وحطــم رونالدو قلب فياريال يف مباراة الذهاب
بتســجيل هدف الفــوز يف الوقت بدل الضائع ،يف
مباراة شــهدت نجاح دي خيــا يف إبعاد محاوالت
الفريق اإلســباين ،وقبل أن يكمــل رونالدو الحقا
انتفاضــة الفــوز  2-3عىل أتالنتــا بفضل هدف
االنتصار قرب النهاية أيضا.
وليس ذلك فحسب ،بل سجل رونالدو هدفا مها
أهدى مانشســرت يونايتد التعادل يف ضيافة أتالنتا
بدوري أبطال أوروبا ،حيث كانت الخسارة ستجعل
الفريق يف موقف صعب يف مشوار التأهل.
ويف املواجهتــني أمام أتالنتا وفياريال ،مل يكن
يونايتد الطرف األفضل عىل اإلطالق يف أغلب فرتات
املباراة.
وعوقب مانشسرت يونايتد عىل مستواه الضعيف
وخرس  7مرات يف  13مباراة بكل املســابقات قبل
الســفر إىل إسبانيا ،وهو ما تسبب يف إقالة املدرب
أويل غونار سولشاير.
وتوىل مايكل كاريك املســؤولية بشكل مؤقت
وخــاض مباراته األوىل كمــدرب يف دوري أبطال
أوروبا وسار عىل خطى سلفه ال وجي.
وقال كاريك« :عندما نحقق النتائج التي تحققت

ومنر مبا حدث ،ســيكون من الســذاجة الشديدة
التفكري أن بعد ذلك كل ء سيســري بسالســة
وسيكون رائعا».
وأضاف« :كنت أدرك أنها ستكون مباراة صعبة،
كنت أعتقد أننا ســنظهر بشكل أفضل بعد الشوط
األول ،لكن اتضح أن األمور زادت صعوبة يف بداية
الشــوط الثاين ،منلك العبني بوسعهم التغيري ،ويف
النهايــة نجحنا» .وبفضل هدف رونالدو ،ثم هدف
آخــر من جيدون سانشــو يف الوقت بدل الضائع،
انترص مانشســرت يونايتد ،لكن يف الواقع يحتا
الفريق إىل أكر من إقالة سولشاير لتطوير مستواه.
عىل صعيد آخر ،يحرص رونالدو عىل االستعانة
بحراس شخصيني عىل مستوى عال ،للحفا عىل
سالمته وأمن أرسته.
وبصفته أحد أبرز نجوم كرة القدم وأكرهم ثراء،
يعد كريســتيانو ( 36عاما) هدفا دامئا للمشجعني
املهووسني ،وأيضا اللصوص والعنا اإلجرامية،
مــا يدفعه لالعتاد عىل الحراس الشــخصيني يف
كافة تحركاته وحتى أثناء مكوثه يف املنزل.
توأم لحاية رونالدو
مجلة «فال » الربتغالية املتخصصة يف تناول
حياة املشــاهري قالت إن رونالدو يســتعني حاليا
بشقيقني توأم سبق لها العمل يف القوات الخاصة
بالربتغال ،من أجل حايته وأرسته.
كان النجــم املخرضم قد شــوهد من قبل تحت
حراسة الشقيقني ســريجيو وخورخي رامالهريو
يف أيلــول املايض بعد فرتة وجيــزة من تعيينها،
وذلك أثناء سفره مع مانشسرت يونايتد إىل سويرسا
ملواجهة يانج بويز يف دوري أبطال أوروبا.
كذلك رصــدت الكامريات أحد التوأمني يف وقت
ســابق من هذا الشــهر يف حفل نظمته صديقته
اإلســبانية جورجينا رودريجيز يف مدريد ،احتفاال
بعيد ميالد ابنتها أالنا مارتينا.

بعد أزمــــــة ال ائبين الـ  ...9ربــــــة جديدة وبشــــــر لبايرن ميوني
مل تتوقف الرضبات عىل رأس جوليان ناغلسان،
مــدرب بايرن ميونيخ األملــاين ،حيث انضم العب
جديد إىل قامئة غيابات الفريق .وعا البايرن من
غيابات عديدة عند مواجهة دينامو كييف األوكراين،
يــوم الثالثاء ،يف املباراة التي انتهت بفوزه بنتيجة
 1-2ضمن منافســات الجولة الخامســة من دور
مجموعات دوري أبطال أوروبا.
ودخل ناغلســان املبــاراة بدون عدد هائل من
نجومــه ،حيث غاب عن القامئــة  9عنا دفعة
واحدة ،اضطرت املدرب األملاين لوضع  6العبني فقط
عىل مقاعد البدالء ،أغلبهم من الفريق الرديف.
ووسط هذه األزمة الطاحنة ،أعلن النادي البافاري

يف بيان رسمي أمس األربعاء ،انضام عنرص جديد
لقامئة املصابــني ،وهو املهاجم الكامريوين إيريك
تشوبو موتينغ.
وأوضح النادي األملاين أن تشوبو موتينغ أصيب
بفريوس كورونا ،وذلك بعد أيام معدودة من إصابة
الثنايئ جوسيب ستانيشيتش ونيكالس سويل.
وتقرر عزل صاحب الـ 32عاما داخل منزله ،ما
سيبعده عن مواجهة أرمينيا بيليفيلد املقرر لها يوم
السبت املقبل ،يف الدوري األملاين.

} دفعة معنوية }

يف الوقــت ذاتــه ،تعــا

الثنــايئ ســويل

وستانيشــيتش من فــريوس كورونــا ،ما أدى
لعودتها ملقر تدريبات الفريق أمس األربعاء.
وخاض سويل تدريبات فردية بالكرة رفقة زميله
الفرن دايوت أوباميكانو ،الذي غاب عن موقعة
كييف بسبب اإليقاف ،فيا اكتفى املدافع الكروا
بالركض فقط .كا كشــفت مجلة «كيكر» األملانية
عــن اضطــرار الثنايئ ســريجي جنابري وجال
موسياال للحصول عىل لقاح كورونا بعدما كان أحد
 5العبني مل يرغبوا يف التطعيم.
وتم عــزل الثنايئ مؤخرا رفقة  3العبني آخرين
بسبب عدم حصولهم عىل اللقاح ،ما أدى لغيابهم
عن املباراة املاضية.

دورة نــــــادي التعا ــــــد بالتنس  :اللقــــــب ملحمد عطايا

توي
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م مد عط ي م ق
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أحرز محمــد عطايا لقب
دورة نــادي التعاضــد لفئة
القدامى بالتنس التي نظمها
عــىل ملعبه تحــت ارشاف
االتحاد اللبنــاين للعبة بعد
فوزه يف املباراة النهائية عىل
ميشــال الوزير(-6) (2-6
 )1بقيــادة الحكم طانيوس
كنعان(حامــل الشــارة
البيضاء).
وحــرض رئيــس اتحاد
اللعبــة أوليفر فــــيصل
واألمــــني العام رميــون املر ال م ي ا الو ي
كتــــورة ورئيــس النادي
املنظّــم جور مرشــــد
مجدالين واألمني العام اميل
حتي وامني الصندوق ميشال
مع ّوض واملحاســب طوين
درزي واملهنــدس فيليــب
اميــل ح ّتي وعدد من اعضاء
االدارية وهواة اللعبة.
وبعــد انتهــاء املبــاراة
النهائية،القــى مجــدالين
حب فيهــا بفيصل
كلمــة ر ّ
النادي
عائلة
باســم
وك ّتورة
ال و يقط و ق ل ال و
منوهاّ بالــدور الكبري الذي
يلعبــه اتحاد التنس يف تطوير اللعبة وصقل التنس يف لبنان.
وبعــد عملية التتويــج قطع قالب حلوى
املواهــب الواعدة.بدوره،نــ ّو فيصل بنادي
التعاضد العريــق ودوره الفاعل ضمن عائلة باملناسبة.

هنـــــــــا لـــــــبـــــــــنان!...
ت ّتجه األنظار مساء الجمعة
 26ترشين الثاين الجاري اىل
مج ّمع نهاد نوفل ،حيث يستهل
منتخــب لبنــان للرجال بكرة
الســلّة رحلته يف التصفيات
ا ســيويّة املؤهلة اىل كأس
العــامل  2023بأوىل مبارياته
يف النافــذة األوىل مبواجهة
منتخب أندونيسيا ذهاباً (يوم
الجمعة  26ترشين الثاين عند
الساعة التاسعة مسا ًء) وإياباً
(يوم اإلثنني امل ُقبل عند الساعة
و
الرابعة مــن بعد الظهر) عىل م م
ملعب مج ّمــع نهاد نوفل يف
ذوق مكايل.
قبل عامني نضج الحلم .وقبل عامني أُجهض
الحلم نفســه .وأُجهض معه حلم أكر من 14
مليــون لبناين .وخرس لبنــان بعدها فرصة
التأهل الرابع،
عامان مضيا وما زال الحلم ينبض شــغفاً
لكرة عص ّية عىل املوت ،اثبتت ببساطة أنّها أكر
من مج ّرد لعبة وثأراً لصورة كلّا اسرتجعتها
الذاكرة نزفت .مؤكداً الحلم الشــغوف،املقولة
القائلــة :ليس عىل الحلــم أن ميوت ،بل عىل
التاريخ أن يُعاد.
اليوم ،وبعد تف ّردها بلقب اللعبة الشــعب ّية
األوىل يف لبنــان ،وبعد بلوغها العامل ّية ثالث
م ّرات يف األعوام  2006 ،2002و ،2010تشهد

احد م ي

منت

لن

كرة الســلّة اللبنان ّية امتحاناً صعباً يف اثبات
علــو كعبها والتأهل للمــ ّرة الرابعة اىل كأس
العامل ،والذي سيقام العام امل ُقبل يف ثالث دول
أل ّول م ّرة يف تاريخ املســابقة وهي الفيلبني
واليابان وأندونيســيا ( بني  25آب و  10أيلول
ظل انهيار كامل ألعمدة
خاصــة يف ّ
،)2023
ّ
الوطن عىل كافة املستويات.
الحق أقول لكم ،غداً ســيثبت منتخب لبنان
ّ
للرجال بكرة الســلّة بكامــل هرمه أنّ التأهل
مسؤول ّية أكر منها لقباً.
أقول ،الجمعة وبعده سينجب الحلم تأهالً.
سنقول للسلّة العامل ّية من عىل منصة الحلم،
نحن لبنانيون وهنا لبنان

سيندي أبو طايع

برعايــــــة قائــــــد الجيــــــ العمــــــاد جــــــوزاف عون
ســــــباق ترياتلــــــون للمســــــافات الطويلــــــة األحــــــد

برعاية قائد الجيش اللبناين العاد جوزاف
عون وبالتعــاون مع بلديــة الناقورة ،ينظم
نادي االيليت يــوم االحد املقبل الواقع فيه 28
ترشين الثاين الجــاري وتحت إرشاف اإلتحاد
اللبنــاين للرتياتلون ،ســباق «ترياتلون» يف
املسافات الطويلة املعتمدة عامل ًيا وهي سباحة
1،9كلــم  ،دراجة هوائية 90كلم ،ركض نصف

ماراتون( 21 100كلم) عىل الطريق الساحيل
ملدينــة الناقــورة الجنوبيــة ( قضاء صور)
مبشــاركة اكر من  130متبار ومتبارية من
ضمنهــم  40متبار مــن عنا األمم املتحدة
العاملة يف جنوب لبنان .يذكر انه ألول مرة يف
لبنان يقام هكذا حدث عىل أمل اعتاده ضمن
الروزنامة السنوية لالتحاد اللبناين للرتياتلون.

برشــــــلونة الجديد يتحد بايرن ميوني بقذائف نارية
يبدو أن برشــلونة اإلسباين يعيش حالة
حاس كبرية ،رغم التعادل سلبيا أمام بنفيكا
الربتغايل ،الثالثاء ،بدوري أبطال أوروبا.
وكان برشــلونة أقال مدربه السابق رونالد
كومان ،وعني بدال منه اإلســباين تشــايف
هرينانديز ،الذي قاد الفريق يف مباراتني ،فاز
يف واحدة محليا أمام إســبانيول ،وسقط يف
فخ التعادل أوروبيا.
وعقب املباراة رفع الجميع يف برشــلونة
شــعار «ال مســتحيل» ،وأطلقوا ترصيحات
ناريــة تحمل تحديا واضحــا لبايرن ميونخ
األملاين ،قبل املباراة التي تجمعها يف الجولة
لدور املجموعات.
مــارك أندريه تري شــتيغن ،حارس مرمى
برشــلونة ،قال إنه منذ وصول تشايف أصبح
لــدى الفريق «فكــرة واضحة عــن اللعب»
وإذا اســتمر بهذه الطريقة سيفوز بالتأكيد
مبباريات أخرى.
وردا عىل ســؤال حول التأثري الذي أحدثه
وصول املدرب الجديد لربشلونة ،أجاب الحارس
األملــاين «األمل الذي يجعلنــا نلعب به ،نحن
جميعا متحمســون للغاية ،ونريد أن نقدم كل
ء ولدينا فكرة واضحة عن اللعب».
وأضاف تري شــتيجن «من الصعب للغاية
اللعــب أمامنا ،لقد شــوهد ذلــك بالفعل يف

نهاية األســبوع (قاصدا مباراة إسبانيول)،
بهذه الطريقة سنفوز بالتأكيد» ،نافيا العودة
إىل املنزل بشعور الهزمية بسبب التعادل أمام
الفريق الربتغايل.
ويختتم البارسا مشواره يف دور املجموعات
بدوري أبطال أوروبا ضد بايرن يف إليانز آرينا
يوم  7كانون األول املقبل.
وعن ذلك قال األوروغواياين رونالد أراوخو،
مدافع برشلونة أن التأهل لثمن نهايئ البطولة
يف ملعب بايــرن ميونيخ األملاين يف الجولة
األخرية «ليس مستحيال».
وقــال أراوخــو« :أمامنا جولة أخرية أمام
بايرن ميونيخ ،الفريق الصعب بطبيعة الحال،
ولكن األمر ليس مستحيال ،ولكننا يف النهاية
نشعر مبرارة ،ألننا كنا نريد حسم التأهل».
من جهته قال تشــايف هرينانديز« :أشعر
بالتفاؤل بسبب طريقة لعبنا ،وبطريقتنا هذه
ميكنا منافسة أي فريق ،ميكننا الذهاب مليونخ
وتحقيق الفوز» .وأسهب« :األمر اإليجايب أن
نحن من نتحكم يف مصري أنفسنا يف النهاية
وال ننتظر هدايا من أحد».
ويكفي البارســا الفــوز بأي نتيجة عىل
عمــالق بافاريا يك يتأهل للدور الثاين ،بينا
سيتوجب عىل بنفيكا انتظار تعادل برشلونة
أو خسارته مع الفوز عىل دينامو كييف.
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اعداد  :فيليب شاس

؟

من هو
من هي؟

طيار ورحالة وعميد بحري أمرييك .إكتشف املناطق

القطبية الجنوبية والشــالية .نال العديد من األوسمة
والجوائز ،وتويف عام 1957

إسمه مؤلف من  11حرفا .إذا جمت:

 -5+9+1+5+7بلدة يف الشوف.
 -2+10+4+8بلدة يف الشال.

 -2+8+1+11مدينة بريطانية.
 -2+5+4مرشوب معروف.

افقيا:

عموديا:

1ـ كاتــب وروايئ
راحــل ،حرف
فرنــ
نصب.
2ـ دولــة أوروبيــة،
عودتها.
3ـ عتب ،االسم الثاين
لرئيس موريتاين راحل،
ناديت وطالبت.
ُ
4ـ حــرف عطف ،ذكر
البطّة ،إسم موصول.
5ـ يربعــان ،جــوع
شديدِ ،
فطنا.
6ـ ســقي ،بــارشوا
العمل ،الصخورالعظيمة.
ملف ،نفس ،ال يُباح
7ـ ّ

به ،جديد باألجنبية.
يلتف
8ـ ضعف ،حائط
ّ
باملدينــة ،صحف ،أعىل
الجسم.
9ـ نوتة موســيقية،
خ ّرب ،النعام ،يحسبها.
بحب،
10ـ أصل ،طليقّ ،
يف الفم ،مقياس.
11ـ لقــب بشــاعر
الرسول ،أنحاز إىل.
12ـ إمتنــع عن تناول
الطعام ،يُش ِعل ،فيلسوف
يوناين ،بحر.
13ـ عملــة عربيــة،
حادثني ،تقابله وتقاتله.

الحل السابق

1ـ ملجأ ،حام بري ،تنال.
2ـ مآدب طعام عامرة ،مدينة
فرنسية.
3ـ أصلح البناء ،ف ّروا ،أعرب.
4ـ للمنادى ،صارو أورويب،
إشتاق اىل.
5ـ دعموا ،مدينة بريطانية.
6ـ إحدى القديسات ،نقيض
نعبس ،نخلط ونضغط ال ء.
7ـ صالح وســامل ،من يُنقل
اليه املال بعد رحيلها.
8ـ القليــل الوجــود ،مطر
شديد.
9ـ للنهــي ،جــريء مقدام،
ه ّذب.
10ـ نا ونا وق ّوونا ،إحرتم،

افقيا:

1ـ فاكس ،الهاي ،تال

عموديا:

8ـ تطأ ،عل ّيا ،جدودي

2ـ يحرمون ،وديع عقل

9ـ سايل فيلد ،القليل ،تس

4ـ سدير ،نرس ،دون

11ـ قــن ،رس ،ما ،قريني،

3ـ تدينه ،حام ،ري

5ـ ستل ،مدو ،تبولة ،روم
6ـ تلو ،نزار قباين ،بايل

10ـ لني ،فاوست ،لب ،تبوا
رف

7ـ وافقه ،راب ،مناديل

12ـ نيس ،سيارات ،دانُنزيو

13ـ اليابان ،املسنّ ،تتقن

االبرا

تص ّوت وتط ّن الذبابة.
11ـ ضــد خشــنا ،فــرح،
متشابهان.
12ـ نهــر أورويب ،عاصمة
البوسنة والهرسك.
13ـ أعتنــي بـــِ ،مدينــة
بلجيكية.
14ـ ضمري متصل ،االســم
الثــاين ملمثلــة مرصيــة،
لالستفهام.
15ـ من األلوان ،عرفنا.
16ـ مطلــع أغنية ملحمد عبد
الوهاب.
17ـ مناص ،أمطار.
18ـ راقصــة وفنانة لبنانية
صاحبة الصورة ،رفق باإلبل.

1ـ فيتق ،تونس ،قنا
2ـ أحدّ  ،سال ،النيل
3ـ كريستوفر يل ،يس
ينس
4ـ سمندلّ ،
5ـ وهي ،نهتف ،رسب
6ـ لن ،رمز ،طيف ،يا
7ـ دار األمان
8ـ هوانورا ،دوار
9ـ أدمس ،قبع ،أأ

10ـ ي ي ،رتب ،ال تقتل
11ـ عر ،باسيل
12ـ تعيدون ،اقليدس
13ـ لق ،وليم ،لبنان
14ـ الج ّنة ،نجي ،ين
15ـ بادلت ،نت
16ـ رادو ،برزت
17ـ وليد توفيق
18ـ ميليسا ،ون

1

4
5
عموديا:

افقيا:

4ـ جبلــوا ولطّخــوا

اخترب معلوماتك
1ـ ما اسم فريق كرة السلة األمرييك الذي أحرز بطولة
الدوري األمرييك لكرة الســلة ســنة  ،1991وذلك للمرة
األوىل يف تاريخه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ من هو الشــاعر الزجيل اللبناين الذي عا الزجل
منذ بداية عرص النهضة .انشــأ جوقة األرز 1944ولقّب
بشيخ االرتجال؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ من هي املمثلة الســينائية والتلفزيونية املرصية
التــي تخرجت من كلية الحقوق ،واســمها األصيل نهري
فرماوي؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ إذا كان صوت الفيل نهيم  ..وصوت الحصان صهيل..
وصوت الناقة حنني ..فاذا يُقال لصوت القرد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ ما اسم الجزيرة التي تعترب من جزر العامل الكربى،
وتقع يف املحيط الهادي؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما اسم اليوبيل الذي يحتفل فيه لدى مرور  80سنة
عىل الزوا ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ من هو املغني الذي إشتهر يف العهد العبايس وعا
 120ســنة .بقي سليم العقل والبرص .كانت صنعته يف
الغناء عجيبة ونادرة ،وتف ّوق عىل جميع زمالئه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ من هو الشــاعر الهندي الــذي أقام يف بالط ملك
املغول جهانكري ومدحه .له كتاب بادشــانامه ،ولقّب بـِ
ملك الشعراء؟

3

3

3ـ ثقب االبرة ،قمح.

صالح تيزاين

4

5

2

2ـ ص ّوتت القوس.

ء.

الحل السابق

2 1

1ـ مصيف لبناين.

 -6+11+8قمر مكتمل.
نسق ون ّ
ظم.
ّ -8+3+6

 -7+1أرجع ال

ال ــش ــب ــك ــة الــصــ ــيــرة

الجدار.
5ـ نسترت من الريح.

1ـ مدينــة يف الواليات
املتحدة.
2ـ تتك ّون منها الجملة.
3ـ إسم يطلق عىل بوذا،
يبس اللحم.
4ـ يستجيبون للنداء.
5ـ نقيض أفراح.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ فيليب.

1ـ فنجان.

2ـ ناباي.

2ـ ياسني.

3ـ جسيا.

3ـ لبيبا.

4ـ إيربت.

4ـ يأمره.

5ـ نناهي.

5ـ ب ّيا .

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ كريستوفر بالمر.
2ـ إريكا موريني.
3ـ أم قشعم.
4ـ ألف ح ّبة.
5ـ خمس قوائم.
6ـ طائر الكيوي.
7ـ الكويتزال.
8ـ الجاتروفا.

من سبعة حروف:

الحمل
) 21آذار  20 -نيسان)

الثور
) 21نيسان  21 -أيار)

ميكنك أن تفخر بقدرتك عىل الحدس يف حل
تعمل مع زمالئك بحيوية ونشاط ووضعك
العام يف تقدم كبري ،ومشاريعك تحقق النجاح األمور الصعبة والحساسة .ستعرف كيف تزيل
السحب القدمية وتقيم توازنا جيدا.
املطلوب .أمورك العاطفية مستقرة.

الجوزاء
) 22أيار  21 -حزيران)

الرسطان
) 22حزيران  23 -متوز)

عالقتك العاطفية متر بفرتة من الركود ومن
أوقات ســعيدة بانتظارك ،فاألجواء امللبدة
ستنقشع وتعود املياه اىل مجاريها الطبيعية .األفضل عدم ارغام نفســك عىل احياء عالقة
قدمية .رصيدك مع األصدقاء ممتاز.
التفاؤل هو سندك األكيد هذه الفرتة.

االسد
) 24متوز  23 -آب)

العذراء
) 24آب  23 -أيلول)

الفوىض التي زعزعت استقرارك يف الفرتة
آمــال مرشقة يف املجــال العميل .فرصة
جديــدة للعمل تفتح أمامك أبوابا كانت مغلقة الســابقة انتهت اىل غــري رجعة .فكرة جيدة
يف السابق ،وتدفعك النطالقة جديدة ممتازة .تعطيــك انطالقة جيدة ،وتكــرس الجليد يف
عالقتك.

امليزان
) 24أيلول  22 -ت(1

العقرب
) 23ت21-1ت(2

ال ترتدد يف رســم الخطوات املســتقبلية
يحالفك الح يف األعال فاستفد منه قدر
املستطاع ،لكن ال مينع هذا من أن تحاف عىل المتام مخططاتك التي يف رأسك .سرتى نفسك
يف حالة من التوهج الفكري والروحي.
توازنك وتتجنب األخطار واملجازفات.

القوس
)22ت 21 - 2ك(1

الجدي
)22ك 20 - 1ك(2

رسع يسيطران عليك يف
لقاءات عديدة مع الجنس ا خر وصداقة قد
ال تدع االنفعال والت ّ
تتحول اىل حب لدى العازبني .استخدم ذكاءك هذه املرحلة .الطرف ا خر يتفهم كل أوضاعك
الحا ّد وكن الباد يف أخذ املبادرات الحسنة .فالعب دور الناعم والرقيق لتحظى باعجابه.

الدلو
) 21ك 19 - 2شباط)

الحوت
) 20شباط  20 -آذار)

أعصابك مشــدودة قليال .حــاول أن تكون
ابق متفائال ،ال ء يشغل البال اىل هذا الحدّ
حتى وان بدا لك ان األمور ال تجري حســب ما متعاونا مع الجميع وبرهن عن مرونة إذا كان
تريد وتشتهي .األيام املقبلة سترسك وتبهجك .عليك أن تفاوض .املسائل العاطفية ستعطيك
الرسور.

بلدة لبنانية
الصومال
ابقراط
النمسا
امازون
انغوال
الكويت
اشواق
اصالة
برلني
ترانس
تفاح
تبولة
ترشين
جنوى
جامايكا
جرافات
خط
ذراع
ذمة
ذنوب
رقة
رفاهية
رسائل
رواندا
رياضة
رمان
شوق
رشائع
رشيهان
شوبريت
صديق
صيادون

S U D O K U

صنف
طائرات
فريدي
كيليكيا
كورناي

كوستاريكا
لبنان
نريون
نوادر
وكالة.

طريقة الحل:
امأل املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــر من مــرة يف كل
مربع صغــري (املؤلف
مــن  9خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرية
واملربع الكبري.

الحل السابق
كولورادو
الحل السابق

1
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الخميس  25ترشين الثاين 2021

حقيقة الديار
نجـــــاح مشـــــروع املقاومـــــة
هـــــو ســـــبب التشـــــهير بهـــــا
(تتمة ص)1
الســعودية وبعض دول الخليــج حرب «عاصفة
الحزم» عىل اليمن.
 مل يســتطع العدو اإلرسائييل اخرتاق صفوفاملقاومــة  ،بينــا كان يخرتق بكل جواسيســه
األنظمة العربية ويصل اىل أعىل املســتويات يف
جمــع املعلومات ،امــا املقاومة فهــي منظومة
متكاملة رسية ،مل يستطع العدو اإلرسائييل جمع
معلومات هامة الخرتاق جبهتها.
اذا كنــا حاليا نعيش حملة تشــهري كربى عىل
حــزب الله وفرض عقوبــات دولية  ،حتى من قبل
دول عربيــة عىل حزب اللــه واتهامه انه إرهايب،
يف حني هو من حارب اإلرهاب ودولة اإلرهاب هي
«إرسائيل» ،فان التشهري ناتج عن انتصار مرشوع
املقاومة منذ عام  1982وحتى يومنا هذا يف نهاية
عام  2021وبداية سنة .2022
تغــري الزمن ومل يعد املــرشوع الصهيوين
لقد
ّ
ينتــرص وحــده ،بل أصبح عىل موعد مع الفشــل
والخســارة امــام نجاح مــرشوع املقاومة الذي
يقوده حزب الله .وهذا املرشوع املقاوم لحزب الله
منظــم ،لديه عقيدته وفكره العميق واالميان بالله
وبالوطن وبالشــعب ،ولديــه االميان بعزة النفس
وتقديم الدم يف ســبيل تحرير األرض وردع العدو
اإلرسائييل او أي عدو آخر.
كل مــن يُواجــه الصهيونية بصفــوف منظمة
ناجحــة ،يتعــ ّرض للقتــل والحــرب االعالمية
والنفسية عىل مدى العامل كله.
مرشوع املقاومة له املســتقبل الزاهر ...وعهده
ان ينترص دامئاً.

شارل ايوب

ّ
غروسـ ـ ـ ـ ــي :لـ ـ ـ ـ ــم نتوصـ ـ ـ ـ ــل
التفــــــــــاق مــــــــــع ايــــــــــران
(تتمة ص)1
وقــال وزير الخارجية اإليراين حســني أمري عبد اللهيان
يف تغريــدة عىل «تويرت» « ،أنه توصل التفاقات جيدة مع
املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غرويس
بشــأن اســتمرار التعاون مع الوكالة وأن اجتا ًعا س ُيعقد
قري ًبا لوضع اللمسات النهائية».

} امريكا }

وبالتوازي ،قال القائد األعىل للقوات األمريكية يف الرشق
األوســط ،إن قواته مســتعدة لخيار عسكري محتمل يف
حالة فشــل املحادثات بني طهران والقوى العاملية .وأوضح
الج ال كينيث ماكنزي ،قائــد القيادة املركزية األمريكية،
ملجلــة «التايم»« :قال رئيســنا إنهم لن ميتلكوا ســالحا
نوويا ،الدبلوماســيون يف صدارة هــذا األمر ،لكن القيادة
املركزيــة لديها دامئا مجموعــة متنوعة من الخطط التي
ميكننــا تنفيذها ،إذا تم توجيهها».
قدما يف
ويعتقد ماكنزي أن طهران مل تتخذ قرارا للم
تصنيع رأس حريب حقيقي ،لكنه يشــارك حلفاء أمريكا يف
الرشق األوسط مخاوفهم بشأن التقدم الذي أحرزته إيران.
ويقول ماكنزي« :إنهم قريبون جدا هذه املرة ،أعتقد أنهم
يحبون فكرة القدرة عىل االخرتاق».
ويشــري اىل انه حتى لو قــررت طهران تخزين ما يكفي
مــن الوقود لصنع قنبلة ،كا فإنها مل تصمم رأســا حربيا
صغريا مبا يكفي ليتم تثبيته فوق أي من ترســانتها املكونة
من  3000صارو باليستي.
ويقدر ماكنزي الوقت الذي تحتا إيران لتطوير واختبار
تقنيــات قادرة عىل تحمل الضغط والحرارة الشــديدة التي
تتعــرض لها الصواريخ عند الســقوط مــن الفضاء نحو
األرض ،بنحــو أكر من عام .لكنــه حذر من أن الصواريخ
الحاليــة لدى إيران أثبتت قدرتها عىل رضب األهداف بدقة،
يف إشــارة للقصف الصاروخي الذي استهدفت فيه قاعدة
عني األســد األمريكية يف العــراق ،انتقاما ملقتل قائد فيلق
القدس قاسم سلياين.
وختم بالقول« :ســقطت تلك الصواريخ عىل بعد عرشات
األمتار من أهدافها ،الــ ء الوحيد الذي فعله اإليرانيون
خالل الســنوات الثالث إىل الخمس املاضية ،هو أنهم بنوا
منصة صواريخ باليســتية ذات قدرة عالية».

ع ــــــــدوان اس ــــــــرائيلي ق ــــــــرب

حمـــص أوقـــع شـــهداء وجرحـــى
(تتمة ص)1
للصواريخ أسقطت عدداً منها.
ونــددت حركة «حاس» باالعتداء اإلرسائييل ،واصف ًة إياه
بأنه «جرمية جديدة وعربدة متواصلة عىل شعوب األمة».
ويف ترصيح صحايف ،شــدد الناطق باســم الحركة حازم
قاســم عىل «رضورة مواجهــة منطق البلطجة الذي يترصف
حد لوضع حد لهذا السلوك العدواين».
به االحتالل بشكل مو ّ
عــىل صعيد آخر ،اعلنت وزارة الخزانة االمريكية امس ،انها
قررت تعديل العقوبات املفروضة عىل ســوريا لتوسع نطاق
التفويض املتعلق بانشــطة منظات غــري حكومية معينة.
وقالت يف اشعار عىل موقعها االلكرتوين ان الواليات املتحدة
عدلت القواعد املتعلقة بالعقوبات املتعلقة بســوريا «لتوسيع
التفويض الحايل املتعلق بانشطة معينة ملنظات غري حكومية
( )NGOيف سوريا».

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير  :حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير  :نــور نعمة

ُ
الص ــراع عل ــى غ ــاز لبن ــان يفاق ــم أزمات ــه ..ووف ــد روس ــي كبي ــر ال ــى بي ــروت؟!!!
(تتمة املانشيت)
لتوســيعها وتطويرها مع وجود مخططات عديدة وجديدة
ملرفأ طرابلس.
ويف املعلومــات ان وفدا امريكيا حرض اىل بريوت يومها
وبشكل عاجل ،واعلن رفضه بشدة توقيع العقود مع الرشكة
الروســية مطالبا بالغائه ،وهــدد بعقوبات واجراءات بحق
لبنــان لعدم تقديره مخاطــر ما قام به ،ومل تأخذ الحكومة
بالتحذيــرات االمريكية ،وقد وقع العقــد فرتة تويل وزراء
التيــار الوطني الحر وزارة الطاقــة ،ويف عز التحالف بني
باسيل وســعد الحريري ،ويف عهود الوزراء الذين تعرضوا
للعقوبات االمريكية .وحســب املعلومــات االمريكية ،فان
هنــاك عموالت « تفتح النفس» وراء توقيع العقد الرويس.
ويف املعلومــات ايضا ،ان وفدا ماليا واقتصاديا روســيا
يضم اكرب الرشكات الروسية سيزور لبنان اوائل كانون االول
حامال عروضــا عمالقة لتطوير البنــى التحتية اللبنانية،
وتحديدا يف مجاالت الكهربــاء والبيئة والطاقة مع كفالة
ماليــة بقيمة مليــار و200مليون دوالر توضع يف مرصف
لبنان ،ويكــون التنفيذ بطريقة  botوالتكلف خزينة الدولة
اية اموال ،يف موازاة وصول عروض من رشكات صينية يف
مجال السياحة والصحة.
وتؤكد املصادر العليمــة واملتابعة ،انه يف مقابل الزحف
الــرويس  -الصيني نحــو لبنان والخليج ومــرص وتركيا
وجنوب الســودان وصوال اىل كيان العدو ،فان واشنطن لن
تقف «مكتوفة اليديــن « امام هذه املحاوالت،ودخلت بقوة
عىل ملف الغاز وترســيم الحدود البحرية لحف مصالحها
ومصالح كيان العدو ،ولن تسمح للرشكة الفرنسية « توتال
« والرشكات الروســية والصينية وااليطالية باي استثارات
يف الغاز اللبناين بحرا وبرا ،وســترشف عىل ملف الرتسيم
بشــكل مبارش عرب مبعوثها هوتشيكان ،ولن يرفع الحصار
الكامــل عن لبنان اال بعد قبول الحكومة اللبنانية برشوطها
للرتســيم والغاء العقد مع الرشكة الروسية لتطوير منشآت
طرابلس .
هــذا التوجه االمرييك القدرة للدولة اللبنانية عىل القبول
به ،بعد ان رسم االمني العام لحزب الله السيد حسن نرصالله
الخطــوط الحمراء يف هذا امللف ،جازما بتدخل الحزب فورا،
اذا رأى ان كيان العدو بدأ باستثار الغاز يف املناطق املتنازع
عليهــا ،كا ان موقف الجيش اللبنــاين يتالقى مع موقف
حــزب الله بالدفاع عــن كل ليرتمن الغاز اللبناين ،وطاملا مل
يحدد املبعوث االمرييك للرتسيم تاريخ عودته بشكل رسمي
والقبول بالحقوق اللبنانية يف كامل املساحة النفطية ومن
ضمهــم حقــل « قانا « ،فان ابواب الحلول ســتبقى مقفلة
كليا ،والحصار ســيكون شــامال وتصاعديا عرب حجب كل
ا ملســاعدات وعرقلة املفاوضــات مع صندوق النقد الدويل،
بالتزامن مع اجــراءات خليجية قد تصل اىل وقف التحاوبل
املالية وابعاد عائالت ،حتى ان مسؤوال خليجيا قال بوضوح
العالميني اثناء زيارته االخرية لدمشــق « :االنفتاح الخليجي
عىل ســوريا اليشــمل لبنان « ،وحسب املصادر العليمة ،ان
«الكبا « ســيتصاعد حتى ايجاد تسوية مللف الغاز تريض
االطراف الثالثة..
والســؤال هل اخطأ لبنان بفتح ملفه النفطي يف ظل عزم
قدرته عىل تحمــل النتائج؟ وكم كان يحا رئيس الحزب
التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط عندما قال« :يبدو انه من
غري املسموح للبنان استخرا غازه .
ويف املعلومــات ،ان ما يتعرض لــه لبنان هو نتيجة قرار
امــرييك واضح رافض ملســارات عمل الحكــم و الحكومة
اللبنانيــة املتناغمة مع اجــراءات حزب الله يف كل امللفات،
وتحديدا النفطية ،واكرب دليل عىل ان الحصار قرار امرييك،
قيام الســفرية االمريكية باالتصال بالرئيس ميشــال عون
وابالغه رفع الحظر عن وصول الغاز املرصي عرب سوريا بعد
ســاعات عىل اعالن حزب الله استرياد الغاز االيراين .ومن
املتوقع ان يعلن الســيد حســن نرصالله يف كلمته الجمعة
عــن وصول بواخر جديدة من املــازوت االيراين للمواطنني
اللبنانيــني مع بدء فصل الشــتاء ،وسيشــمل التوزيع كل
املناطق اللبنانية.

} االجراءات الحكومية }

ويف ظل هذه االجواء ،فان االجراءات الحكومية لتحسني
االوضاع املعيشــية تدور يف حلقة مفرغة ،والناس التلمس
ايــة نتائج يف ظل االرتفاع الجنوين للدوالر الذي وصل اىل
مشــارف ال  25الف لرية ،وسيواصل ارتفاعه اىل مستويات
قياســية يف ظل غياب املعالجات الجدية ،ونتيجة لذلك ،فان
البطاقــة التمويلية لن تأخذ طريقها اىل التنفيذ ،رغم تحديد
وزير الشــؤون االجتاعية اوائل العــام الجديد النطالقها،
علــا ان الوزير الســابق رمزي املرشفيــة وعد بالدفع يف
ايلــول املايض ،فال  90دوالرا ســتدفع للمعلمني ،رغم طلب
وزارة الرتبية ارقام الحســابات املرصفية من املعلمني للقيام

بالتحويالت ،اما منحة النصف راتب للموظفني واملساعدات
االجتاعية قبل االعياد وال 66الفا بدل النقل ستدفع بعد ان
بدأ مرصف لبنان بطبــع اطنان جديدة من العملة اللبنانية،
وهذا ما يفاقم العجز ويرفع الدوالر اىل مستويات قياسية،
مــا يبخر كل االجراءات االيجابيــة للحكومة ،ويفتح البلد
عــىل كل االحتاالت وكلها «م ّر وســواد « ،رغم ان رابطة
موظفــي القطاع العام اعلنت رفضهــا الجراءات الحكومة
وقررت العودة اىل االرضاب املفتوح ،وهذا ما يؤدي اىل شلل
الدولــة وتوقف انجاز معامــالت املواطنني ،فيا وقع وزير
العمل مصطفى بريم مرسوم رفع بدل النقل اليومي ملوظفي
القطاع الخاص اىل  65الفا.

} تزايد اصابات الكورونا }

ويف زحمة املشــاكل االقتصاديــة واالجتاعية واملالية
وغالء االســعار واملشــتقات النفطية ،عــاد ملف كورونا
يقــض مضاجع كل اللبنانيني مع االرتفاع املتزايد لالصابات
وتراجــع االجــراءات الصحية ،وتحديدا يف املستشــفيات
الحكوميــة وفقدان االدوية ،مــا يعرض البلد الزمة كبرية
وخطــرية ،خصوصــا ان القطاع الصحــي يعاين الفوىض
الكبرية مع جنون اسعار االدوية وفقدان معظمها ،هل يعقل
ان املستشــفيات الحكوميــة تطلب  5ماليني اىل 10ماليني
كتأمــني من املريض للحصول عىل «رسير «؟ هذا باالضافة
اىل رفــض االطباء اجراء اي عمليــة اذا مل يحصل عىل بدل
مايل مسبق من املريض ،بحجة ان املؤسسات الضامنة تدفع
مستحقاتهم عىل سعر  1500لرية للدوالر ،اين وزارة الصحة
ما يحصــل؟ واين اجراءاتها؟ اال يكفي املواطن ما يتعرض
له يف هذه االيام السوداء؟

} مطمر الناعمة }

يف مــوازاة ذلك ،عــا اهايل عاليه والشــحار الغريب
«كابوســا» حقيقيا جراء توقف احد الرشكات عن سحب غاز
«امليتان» من النفايات املطمورة يف مطمر الناعمة ،بســبب
انتهــاء عقدها مع مجلس االمنــاء واالعار ،وعملت عىل
ســحب آلياتها وموظفيها ،ما هدد املنطقة بانفجار مواز
لحجــم انفجار مرفأ بــريوت ،وقد ادت االتصاالت اىل اعادة
ســحب امليتان بشــكل مؤقت حتى توقيع العقود الجديدة،
فيا املطمر يلزمه معالجة شــاملة ،الن انبعاث امليتان نرش
االمراض الرسطانية يف قرى املنطقة باعداد كبرية حســب
تقارير ملنظات صحيــة دولية ،علا ان امليتان املنبعث من
مطمر الناعمة يوفر طاقة كهربائية ملعظم قرى عالية دون
اي تكلفــة ماليــة عىل الدولة ،وهذا مــا اعلنه وزير البيئة
ياسني.
نا

} مجلس الوزراء }

اما بالنســبة لجلسات الحكومة ،فال جديد يف هذا امللف،
واملواقــف عىل حالها رغم الترسيبــات االيجابية ،فالثنايئ
الشــيعي ما زال عىل موقفه باقالة القايض طارق البيطار
اوال ،ومحاكمــة الرؤســاء والوزراء امــام اللجنة النيابية
يف املجلس النيايب ،وهذا من صالحيته ،قبل عقد جلســات
الحكومــة ،والعالقة الســتقالة الوزيــر قراداحي بعودة
اجتاعــات مجلــس الوزراء ،والثنايئ الشــيعي لن يحرض
اي جلســة قبل تحقيق مطلبــه ،ويجزم ان الرئيس ميقا
لن يدعو لجلســة يف غياب املك ّون الشــيعي ،علا ان قوى
 8آذار متلــك الثلــث املعطل عربالوزراء الشــيعة و»املردة»
و»القومي» وارســالن ،فيا الرئيســني عــون وميقا
يرفضــان اي اجراءات خار مجلس القضاء االعىل والهيئة
العامة ملحكمة التمييز ،ولذلك ازمة الفرا الحكومي طويلة
ومفتوحة ،واجتاع الرؤساء الثالثة كان للصورة فقط ،ومل
يخــر بصيغة محددة ،ما فاقم الخالفات بني بعبدا وعني
التينة بانتظار عــودة ميقا من زيارته للفاتيكان وعودة
الرئيس عون من قطر.
امــا يف مجال التحقيقات يف قضيــة انفجار املرفأ ،فقد
تابعت مختلف االوســاط السياســية والقضائية واالمنية
مــا عرضته قناة « امليادين» عن االنفجار ،وبالوثائق لســري
الباخــرة املح ّملة بنيــرتات االملنيوم من جورجيا وصوال اىل
بريوت ،واالخطاء التي وقعت ،واملسؤوليات ودور اليونيفيل،
ودعت هذه االوســاط اىل ضم الوثائق التي عرضت اىل ملف
التحقيقــات الهميتها يف الوصول اىل الحقيقة.

} االنتخابات النيابية }

وعىل صعيد آخر ،فان التحضريات لالنتخابات النيابية ما
زالت خجولة جدا ،والقوى السياســية يف دائرة االستطالع،
والثابت الوحيد يف االســتحقاق اذا حصــل ،وحدة الثنايئ
الشــيعي اوال وثانيــا ،ويف املرتبة الثالثة يــأ التحالف
بــني حزب الله والتيار الوطني الحر ،وعىل نفس املســتوى
التحالــف مع «املردة» وارســالن و»القومي» وعبد الرحيم
مــراد وفيصل كرامي ووهــاب وجهاد الصمد وغريهم ،لكن
قــوى  8آذار تعــاين من حجم الخالف بني الرئيســني عون

وبري وباســيل وفرنجية ،اضافة اىل الهامش الواسع لربي
بالتعــاون مع الحريري وجنبالط يف بريوت والجبل والبقاع
الغريب وحاصبيا ،نتيجــة العالقة املتينة والصلبة بني بري
وجنبالط مها تعددت االسباب والتباينات ،وهذا ما يع ّرض
 8آذار للتصدع وخسارة مواقع نيابية ،اذا كانت املعركة عىل
االكرية النيابية واال ار الدويل عىل تشليح حزب الله هذه
الورقــة ،وعندها كيف يتعامل بري وفرنجية يف ظل الحرب
الكونية عىل حزب الله؟
ويف املقابــل ،فــان التحالــف بني الحريــري وجعجع
وجنبالط ليس محســوما بعد ،علا ان القانون االنتخايب
عــرب الصــوت التفضييل اليســمح الي طرف مبســاعدة
الطــرف ا خر عىل الالئحة اال من خــالل تأمني «الحاصل
االنتخــا » .ويف املعلومــات املؤكــدة ان الحريري ابلغ
تيمور جنبالط يف االمارات انه مل يحســم قراره بالرتشح
شــخصيا بعــد ،ومل يحدد تاريخ عودتــه اىل لبنان ،وهو
ينتظر التطورات ويدرس الخيارات ،لكن «تيار املســتقبل»
ســيخوض االســتحقاق بالتحالف مع االشرتايك يف اقليم
الخــروب والبقاع الغريب وحاصبيا وبريوت اذا قرر خوض
االســتحقاق ،اما االشــرتايك فاعلن انــه يحرتم موقف
الحريــري وينتظر حســم خياره الذي ســيتبلور منتصف
كانــون االول ،واذا كان قرار الحريري ايجاببا ســيعود اىل
بريوت واذا كان االعتكاف سيبقى يف االمارات وعىل ضوء
ذلك تحدد الخيارات النهائية.
ويف املعلومات ،ان الحريري خار الحسابات السعودية
الداعمة للتحالف بني نواف ســالم وسمري جعجع ،وتسعى
الريــاض لضــم جنبــالط اىل التحالــف واملجتمع املدين
والكتائب وكل قوى  14آذار للحصول عىل االكرية النيابية
او الثلث الضامن ملنع حزب الله من تســمية الرئيس القادم
ومارســة نفس الســيناريو الذي مارسه حزب الله حتى
ا ّمن وصول العاد عون ،وتســال املصــادر العليمة ،كيف
ســيترصف جنبالط اذا مل يرتشح الحريري ؟ وهل يتحالف
مع جعجع ويكرس الجرة مع  8آذار ؟ ترد املصادر بالتأكيد،
ان هم جنبالط االول واالخري مصلحة الدروز العليا ،ويناور
تحــت هذا الســقف ،و اكد يف جوالتــه االخرية يف الجبل
عىل ترشــيح اكرم شــهيب يف عالية ،ومل يطرح اي اسم
درزي آخــر للمقعــد الدرزي الثاين ،مــا يعني ترك املقعد
شاغرا الرســالن ،حرصا عىل وحدة الدروز برشط حفا
جنبالط عىل املقعد الدرزي لفيصل الصايغ يف بريوت ،و مل
يتطرق جنبالط اىل النائب الدرزي الثاين يف الشــوف الذي
ســريافق تيمور اىل الندوة النياببــة ،وان كان يفضله من
«الرفاق» كا قال ،اما بالنســبة للنائب الدرزي يف حاصبيا
فلن يخر عن» خاطر « بري ،ويف البقاع الغريب ســيكون
التحالف مع «املستقبل» وبري ،وبالتايل يفضل جنبالط ان
تكــون التحالفات عىل «القطعة « ،علا ان وائل ابو فاعور
وهادي ابو الحسن وبالل العبدالله من االساء املحسومة،
كــا ان النائــب نعمة طعمة مل يحســم موقفه بعد ،ويف
املقلــب ا خر ،فان قوى  8آذار يف الجبل بدأوأ اجتاعاتهم
الدوريــة لتمتني تحالفهم االنتخايب الذي يضم ارســالن
والتيــار الوطني الحر وحزب الله و»القومي» و»التوحيد»،
لكــن «حركة امل» مل تنضم لالجتاعات بعد.
وبالنســبة للمجتمع املدين ،فان اللقاءات يف الســفارة
االمريكيــة ملمثيل الجمعيات املدنية تركز عىل ازالة التباينات
وتوحيد الصفوف وخوض النتخابات بلوائح موحدة يف كل
لبنان ،مع دعم دويل مطلق ،واملساعدة لتصحيح السلبيات التي
ظهرت يف انتخابات نقابة املحامني ،كا ان جمعيات املجتمع
املدين بدأوا نشــاطاتهم يف كل املناطق ،ويســتخدمون يف
البعض منها اسلوب املساعدات االجتاعية كاحزاب السلطة.
وتجزم املصادر العليمة ،ان شكل التحالفات النهايئ لن يتبلور
قبــل اوائل آذار يف ظل عدم اســقاط تأجيل االنتخابات من
الحسابات نتيجة الرصاعات بني القوى السياسية والفلتان،
وهــذا ما قد يع ّرض لبنان لعقوبات شــاملة تطال كل اركان
الطبقة السياســية ،وصوال اىل حجز اموالهم وممتلكاتهم
اذا حاولوا تأجيــل االنتخابات ،يف ظل اال ار الدويل عىل
تشــليح حزب الله االكرية من خالل االســتحقاق النيايب،
علــا ان كبــار العاملني يف مراكز الدراســات يؤكدون ان
التغيريات ســتكون طفيفة جدا ،و قد تصيب كتلتي املستقبل
والتيــار الوطني بارضار طفيفة لصالح املجتمع املدين ،مع
حفا الثنايئ الشــيعي وجنبــالط وجعجع عىل حصصهم
بالكامل ،ولذلك فــان لوحة املجلس النيايب القادم لن تتبدل
عن اللوحة الحالية وسيكون رئيس الجمهورية القادم نتا
التواففات السياســية بني الكتــل وليس عرب معادلة «غالب
ومغاوب» كا تريدها الرياض.
ولذلك وحســب املصادر العليمــة ،فان ما يجري اكرب من
الحرتقات والتحقيقــات ،وكالم الوزير قرداحي ،وجوهره،
الــرصاع عىل الغاز واي لبنان نريد؟ وحتى تنقشــع الصورة
ســيبقى البلد عىل صفيح ساخن و ُمع ّرض لكل االحتاالت
دون اسقاط عامل التسويات.

ّ
هــــــــــل مــــــــــن قطبــــــــــة مخفيــــــــــة وراء املماطلــــــــــة بالتدقيــــــــــق الجنائــــــــــي؟

(تتمة ص)1
مايل  -نقدي جمعه مع كل من وزير املال يوســف الخليل
وحاكم مرصف لبنان رياض ســالمة يف قرص بعبدا ،بهدف
عــرض األوضاع املالية والصعوبات التي تواجه الرشكة يف
إطــار مهمتها يف مرصف لبنان .وبحســب البيان الصادر
عن قرص بعبدا أ ّ الرئيس ميشــال عون عىل «بدء مهام
التدقيق الجنايئ يف حســابات مرصف لبنان وتنفيذ العقد
معه توفري الداتا
بني الرشكة والدولــة اللبنانية ما يقت
واملســتندات املطلوبة من املؤسســة يك تبــارش مهامها
وتصــدر التقريــر االويل بنهاية  12اســبوعاً كحد اق
وفــق العقد» ،الف ًتا إىل «ان تداعيات عــدم اجراء التدقيق
املحاسبي الجنايئ ســلبية عىل جميع الصعد ،السيا وان
القانــون ينص عىل انســحاب التدقيــق املايل عىل إدارات
الدولة ومؤسساتها كافة».
من جهته أكّد حاكم «املركزي» رياض سالمة أن املرصف
ســلّم أكر من  99من املعلومات املطلوبة ،وأن النواقص
هــي معلومات إضافية قامت الرشكة بطلبها بعد حصولها
عىل كل املســتندات املطلوبة ســابقًا .من جهته قال وزير
املال أن «املركزي» ووزارة املال «يجريان ما يلزم وبالرسعة
املمكنة لهذه الغاية».
تم التأخري يف عمليــة التدقيق الجنايئ عىل
لكن ملــاذا ّ
الرغــم مــن حصول الرشكــة عىل  99مــن املعلومات؟
ميكن أن يكون الســبب هو
ُمد قّــق مايل ُم ّ
خرضم قال« :ال ُ
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عــدم تســليم مرصف لبنان نظ ًرا إىل أن هذه النســبة من
املعلومــات كافية إلعطاء فكرة دقيقة عن الحســابات يف
املرصف املركزي عىل أن تُخطر رشكة «الفاريز آند مارسال»
املســؤولني وتُكمــل تقريرها وتضع فيــه املعلومات التي
رفض املركزي تســليمها»ُ ،مشــرية إىل «الســيناريوهات
الكامنــة وراء إخفاء هذه املعلومات» .و ُيضيف املصدر« ،ال
جة لدى أهل اإلختصاص
ميكن أن تقوم حجة مثل هذه الح ّ
ُ
خصوصاً أن أي معلومة يتســلّمها ا مل ُد قّق الخارجي تُشكّل
مــادّة غنية ألعــادة تكوين ســيناريو حركــة وتكوين
الحســابات .وبالتايل التهديد باإلنســحاب يخفي أسباب
أخرى غري تقنية».
إ ًذ ا ،إذا كان أهــل اإلختصــاص يؤكّدون أن عدم تســليم
ميكــن أن يكون عذراً من ناحية قدرة
 1مــن املعلومات ال ُ
الرشكة عىل إصدار تقرير بحده األد ُ ،مشــرية إىل أماكن
الخلــل ل يُبنى عىل ال ء ُمقتضاه ،فا هو إ ًذ ا الســبب
ا لحقيقي ؟
التحليل يُظهر أن هناك ثالثة ســيناريوهات ُمحتملة:
 اإلحتال األول أن يكون التحليل األ ّو يل للمعلومات الذيقامت به الرشكة ،مل يُظهر أي خلل يف حسابات «املركزي»،
وبالتــايل قد يكون هناك رغبة لدى البعض بتحميل املرصف
املركزي ،وبالتحديد حاكم املركزي مسؤولية تطيري التدقيق
الجنايئ.
 اإلحتال الثاين أن يكون هناك ضغط (سواء داخيل أوخارجي) عىل الرشكة ملنعها من اإلستمرار بعملية التدقيق،
نظ ًرا إىل أن هناك ُمخططات سياســية ُمعينة تُرسم للبنان.
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 اإلحتــال الثالث قد يكون ذات طابع مايل بحت.مصــدر ســيايس قال أنه «من املؤســف أن تكون ثقة
القــوى السياســية برشكــة أجنبية ال نعلــم نوايها أو
أجندتهــا (إذا ما ُوجدت) ،وال تثق بديوان ا مل ُحاســبة الذي
أثبــت عىل الرغم من التدخالت السياســية يف عمله أنه
عىل قدر ُمهمة مثل ُمهمة التدقيق يف حســابات مرصف
لبنــان وحســابات الدولــة» .وأضاف «قــد يكون هناك
ّ
خطــط بالتضامــن والتعاضد مع قــوى داخلية تهدف
ُم
إىل رضب ثالثــة عصافري بحجر واحد :تحميل ســالمة
مســؤولية اإلنهيار املايل وطمــس حقيقة ُم ّرة من خالل
تربئة املســؤولني الحقيقيني ،وتغيري النظام املرصيف إىل
نظــام أكر مالءمة للمنظومــة الحالية بحكم أن النظام
املرصيف الحايل أدّى وظيفته ،وتســهيل الطريق ألجندات
خصوصا مع الفشل ا مل ُستمر يف
سياســية داخلية ُمع ّينة
ً
كل ُمعالجة امللفات».
جح املصدر أن تشــتدّ الهجمة عىل ســالمة يف األيام
ور ّ
واألســابيع القادمةُ ،مشــدّ دًا عىل أن «الجيــش اللبناين
ومــرصف لبنان يتم ّتعان بحاية دولية وبالتحديد أمريكية،
تم خلق
املس بها حتى ولو ّ
وبالتايل لن يكون من الســهل ّ
أعــذار وحجج يعلم امل ُجتمع الدويل ضم ًنا أنها عملية ته ّرب
من املسؤولية وإنتقام سيايس».
إ ًذ ا وما تقدّ م ،نرى أن األوضاع بلغت مســتوى عال من
التعقيد ،حيث أن الحســابات السياسية أصبحت تدخل يف
وتشــل حكومته وتُج ّو ع
ّ
كل شــاردة وواردة وتُعطّل البلد
شعبه .
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